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A :  ÚDAJE O OBJEDNATELI HODNOCENÍ 
 
Investor a oznamovatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

odbor ekonomického rozvoje, Ing. Daniel Adamčík,  

tel. 599 442 055, dadamcik@ostrava.cz 

 

Projekční kancelář: 

ATELIÉR ESO spol. s r.o. 

Karla Hynka Máchy 5203/33 

722 00 Ostrava – Třebovice 

 

Urbanistické řešení: 

Ing. arch. Cyril Kajnar 

Bozděchova 1848/4, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz 

tel.: 596 633 115, fax. 596 633 118 

mail: cyril@kajnar.com 

kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Ksenič, tel. 596 633 117 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

1.Název záměru:  Rozšíření areálu VTP Ostrava  

  

2.Kapacita záměru: - celková plocha 28,28 ha 

- plocha komunikací a parkování 3,40 ha 

- počet parkovacích míst:  

výstavb

a 

parkovišt

ě celkem 

parkoviště u 

komunikace 

1.etapa 1585 200 

2.etapa 333 54 

3.etapa 1026 186 

4.etapa 294 9 

celkem 3239 530 

- zeleň 5,54 ha 

Zařazení záměru dle 

přílohy č. 1 zákona: 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně   nákupních 

středisek, o celkové výměře nad 3000 m
2
   zastavěné 

plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou   nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

 

10.13   Tématické areály na ploše nad 5000 m
2
.     

 

3. Umístění záměru  

   Kraj: Moravskoslezský 

   Správní obvod: Ostrava-Poruba 

   Katastrální území: Poruba  

  

mailto:cyril@kajnar.com
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4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

 

Záměrem je pokračování výstavby stávajícího vědecko-technologického parku vybudovaného 

v oblasti kolem VŠB-TU Ostrava. 

Kumulace s jinými obdobnými záměry se předpokládá s dosavadním provozem vědecko-

technologického parku z hlediska záboru ZPF a se stávajícím provozem na veřejných 

komunikacích v oblasti hluku a imisního zatíţení.  

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně přehledu zvaţovaných variant a 

hlavních důvodů – i z hlediska ţivotního prostředí – pro jejich výběr, resp. odmítnutí) 

 

Záměr je navrţen v lokalitě umoţňující výstavbu daného záměru z hlediska potřebné 

rozlohy pozemků a zejména z hlediska návaznosti na existenci a potřeby rozvoje VŠB-TU 

Ostrava a dalších technických, zdravotnických a vědeckých pracovišť v území.  

Záměr je v této chvíli zpracován v jedné variantě v rozsahu územní studie, jejímţ 

úkolem je předběţně prověřit moţné negativní vlivy zřízení a provozu záměru na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí a na veřejné zdraví. Rámcově bylo variantně posuzováno dopravní 

napojení, a to v původní variantě č. 1 a následně po zváţení moţného technického řešení 

varianta č. 2, která je variantou navrhovanou. Varianty se liší z hlediska vlivů na ţivotní 

prostředí jen málo, rozdílná je volba napojení účelové obsluţné komunikace na veřejné 

komunikace: 

Po zváţení konfigurace terénu a dalších okolností byla jako navrhovaná varianta zvolena 

varianta 2, tedy napojení na křiţovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka.  

 

Varianty napojení areálu: 

 
V blízkém okolí lokality se nachází stávající část vědecko-technologického parku, 

která je jiţ z hlediska svých kapacit zaplněna a neposkytuje dostatečný prostor pro rozvoj 

vědecko-technologické činnosti v lokalitě. 

 

 

 

Varianta 

I  

Varianta II 

navrhovaná 
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6. Stručný popis technického a technologického řešení 
 

Řešené území je moţno v současné době klasifikovat jako relativně nedotknutou přírodní 

oblast – louky a pole obklopené lesem, jako prostor, který je doposud chráněn před 

pronikající zástavbou přirozenou konfigurací terénu. Ta ztěţuje snadné dopravní napojení, i 

kdyţ od jihu se pomalu rozšiřuje zástavba rodinných domků. 

V současné době je území vyuţíváno pro zemědělskou výrobu a les také pro krátkodobou 

rekreaci obyvatel, zejména studentů z blízké univerzity. 

Jiný úhel pohledu nám ale ukazuje lokalitu v odlišném světle: 

Záměr se nachází na okraji městského obvodu Poruba, v katastrálním území Poruba, ve 

kterém jsou situovány ţivotně důleţité nadstavbové funkce městské vědecké, technické a 

sociální infrastruktury: VŠB -Technická univerzita Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a 

Vědecko – technologický park.  Pro tato zařízení je nezbytně nutné dát k dispozici rozvojové 

plochy.  

 

Území je tedy v současné době cenné jednak jako oblast pro krátkodobou rekreaci, jednak 

jako plošná rezerva pro výše uvedená zařízení. 

Předloţený záměr ukazuje, ţe je moţno sjednotit tyto dvě zdánlivě protichůdné funkce, pokud 

budou akceptovány určité předpoklady. 

Investiční záměr je rozdělen do 4 etap, které budou postupně naplňovány. 

Zástavba je umístěna výhradně na nezalesněných plochách (s výjimkou krátkého prlchodu 

dopravního napojení) a je rozčleněna dalšími, svým rozsahem významnými nezastavitelnými 

nově ozeleněnými plochami. Tyto plochy spojují protilehlé okraje stávajících lesních ploch 

novou výsadbou a rozdělují tak plochu louky na pět stavebních parcel. Důraz je kladen na 

kompaktnost navrţených zastavitelných ploch. Výsledkem realizace má být skutečně zástavba 

v příměstském lesoparku, jeţ současně umoţní alespoň částečnou průchodnost ekosystémů 

urbanizovanou krajinou. Z hlediska výškového řešení se předpokládá maximálně pětipodlaţní 

zástavba. 

Parcely jsou uspořádány v pevné struktuře a řádu, který se rozvíjí od severovýchodu na 

jihozápad. 

Páteř tvoří hlavní příjezdová komunikace, probíhající podél severního okraje lesa. Na tuto 

trasu navazují obsluţné příjezdové komunikace k jednotlivým zónám zástavby. 

Této navrţené struktuře se podřizuje i uspořádání objektů na jednotlivých parcelách, zde je 

kladen důraz na podélné řazení s minimálními odstupy. 

Relativní přísnost zvolené urbanistické struktury je změkčena konfigurací terénu – výškové 

rozdíly umoţní vznik zajímavých pohledových perspektiv. 

Záměr předpokládá, ţe v tomto území budou zřizována zejména pracoviště s nerušivou 

činností, ať jiţ laboratoře, výpočetní střediska, technologické zázemí okolních subjektů, 

montáţe počítačových komponentů, drobná stravovací zařízení apod., a částečně také sluţební 

byty. 

Celý areál bude napojen na stávající technickou infrastrukturu města. 
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Celkově se předpokládá zástavba následujících ploch: 

Celková plocha areálu 282 800 m
2
 

 
Etapa I plocha parcel 62 345 m

2
 

 

 
zastavitelná plocha 44 590 m

2
 

 

 
maximální zpevněné plochy (80% zastavitelné) 35 672 m

2
 

 

 
zastavěná plocha (47% zastavitelné) 20 957 m

2
 

 

 
hrubá plocha nadzemních podlaţí 101 741 m

2
 

 

 
plocha komunikací a parkování 20 980 m

2
 

 

 
nové ozeleněné a zalesněné plochy 23 060 m

2
 

 
Etapa II plocha parcel 17 090 m

2
 

 

 
zastavitelná plocha 11 340 m

2
 

 

 
maximální zpevněné plochy (80% zastavitelné) 9 072 m

2
 

 

 
zastavěná plocha (47% zastavitelné) 5 330 m

2
 

 

 
hrubá plocha nadzemních podlaţí 21 399 m

2
 

 

 
plocha komunikací a parkování 2 315 m

2
 

 

 
nové ozeleněné a zalesněné plochy 8 860 m

2
 

 
Etapa III plocha parcel 45 805 m

2
 

 

 
zastavitelná plocha 33 295 m

2
 

 

 
maximální zpevněné plochy (80% zastavitelné) 26 636 m

2
 

 

 
zastavěná plocha (47% zastavitelné) 15 649 m

2
 

 

 
hrubá plocha nadzemních podlaţí 65 852 m

2
 

 

 
plocha komunikací a parkování 7 534 m

2
 

 

 
nové ozeleněné a zalesněné plochy 14 970 m

2
 

 
Etapa IV plocha parcel 11 470 m

2
 

 

 
zastavitelná plocha 11 455 m

2
 

 

 
maximální zpevněné plochy (80% zastavitelné) 9 164 m

2
 

 

 
zastavěná plocha (47% zastavitelné) 5 384 m

2
 

 

 
hrubá plocha nadzemních podlaţí 18 901 m

2
 

 

 
plocha komunikací a parkování 3 180 m

2
 

 

 
nové ozeleněné a zalesněné plochy 0 m

2
 

 
CELKEM plocha stavebních parcel 136 710 m

2
 

 

 
zastavitelná plocha 100 680 m

2
 

 

 
maximální zpevněné plochy (80% zastavitelné) 80 544 m

2
 

 

 
zastavěná plocha (47% zastavitelné) 47 320 m

2
 

 

 
hrubá plocha nadzemních podlaţí 207 893 m

2
 

 

 
plocha komunikací a parkování 34 009 m

2
 

 

 
nové ozeleněné a zalesněné plochy 46 890 m

2
 

 
 

Pozn.: Do zpevněných ploch se nezapočítávají podzemní objekty, které jsou na úrovni 

terénu zakryty min. 60 cm zeminy. 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 

 Záměr odpovídá běţnému standardu obdobných provozů v Evropě a bude v souladu 

s platnou legislativou.  

  

  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

 Počátek realizace záměru se předpokládá po dokončení schvalovacího procesu změny 

územního plánu města Ostravy, který v době zpracování tohoto posouzení předmětné plochy 

neobsahuje. 

 Zástavba jednotlivých etap je počítána v řádu let postupně aţ do roku 2020-2025. 

 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Dotčeným územně správním celkem je město Ostrava ve správním území a katastrálním 

území Poruba.  

 

 

9. Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou vydávat 

 

U záměru se předpokládá vydání následující správních rozhodnutí: 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí (nad 10 ha) nebo Krajský úřad MSK (1-10 ha): 

 souhlas s odnětím pozemku ze ZPF 

 souhlas s odnětím pozemků pro plnění funkce lesa do 1 ha : Magistrát města Ostravy 

 

Stavební úřad – ÚMOb Ostrava-Poruba: 

 územní rozhodnutí  

 stavební povolení  

 kolaudační rozhodnutí  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:  

 schválení případné výjimky z ochrany dotčených zvláště chráněných druhů 

fauny 

 

Magistrát města Ostravy: 

 povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, povolení 

vodních  děl (vodoprávní úřad)  

 výjimka pro umístění stavby v ochranném pásmu lesa, zásah do lesních porostů 
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B.II  ÚDAJE O VSTUPECH 

 
B.II  ÚDAJE O VSTUPECH 

 

B.II.1 Půda 

 

Vlivy na ZPF a PUPFL představují u navrhované varianty č. 2 a u souvisejícího dopravního 

napojení zábor (vyčísleno pro rozsah změny ÚP Ostrava č. 1/2011, která zahrnuje i malou 

plochu bydlení): 

 

Městský 

obvod 

Katastrální 

území 

Zábor 

zemědělské 

půdy v m
2 

Kultura BPEJ Třída 

ochrany 

Lesní 

půda 

v m
2 

Zábor 

celkem 

v m
2 

Poruba Poruba 0 
lesní 

pozemek 
99  8401 8401 

Poruba Poruba 156758 orná půda 64310 2 0 156758 

Poruba Poruba 62799 orná půda 64300 2 0 62799 

    

     Celkem m2                             219557           8401      227958  
 

Vlastním záměrem dojde k záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany v celkovém rozsahu 

18,40 ha a pro zeleň v rozsahu 1,88 ha.  

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa dochází v celkovém rozsahu 0,84 ha, 

z důvodu zajištění nezbytné dopravní obsluhy území. 

 

Na dotčených pozemků byly provedeny investice s cílem zvýšení jejich úrodnosti, konkrétně 

se jedná o odvodňovací opatření. 

 

Předpokládá se odnětí celé plochy ze ZPF, avšak skrývky budou prováděny pouze na ploše 

odpovídající výměře zastavěných a zpevněných ploch a komunikací. Zbývající část nebude 

skrývána, bude ozeleněna osetím a osázením dřevinami. 

 

Chráněné území 

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu 

§ 12, 13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, ţe neleţí na 

území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně 

chráněné plochy. 

   

Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném loţiskovém 

území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a vyuţití nerostného bohatství. Zájmový 

pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody, omezeně (na okrajích a v návaznostech na místní komunikace) podléhá 

poţadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   
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Ochranná pásma 

Moţné případné dotčení ochranných pásem inţenýrských sítí bude projednáno před 

zahájením územního řízení s jejich správci. 

 

 

B.II.2 Voda 

 

Fáze výstavby 

 Zásobování vodou při stavbách v areálu bude řešeno z vybudované přípojky vody z  

veřejné vodovodní sítě. Nároky na vodu se předpokládají zejména pro výrobu betonových 

směsí, coţ však bude realizováno v betonárnách. Na vlastním staveništi bude technologická 

voda spotřebována především na ošetřování betonu při jeho tuhnutí, omývání nářadí a strojů, 

případně pro ostřik kol vozidel, vyjíţdějících ze stavby, v suchém prašném období pak 

zejména ke zkrápění povrchu stavenišť pro zamezení prašnosti.  

 Celkové mnoţství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků stavby, velikosti a 

vybavení sociálního zázemí. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka 

pro poţívání je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu (pro prašný a 

špinavý provoz).  

Fáze provozu – výsledný konečný stav 

 Areál bude zásobován pitnou vodou z rozšířené veřejné vodovodní sítě, která je 

v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  

 

V areálu by v koncovém stavu mělo vzniknout 3.409 pracovních míst. 

 

Průměrná potřeba vody Qp = 3.409 x 60 l/zam.,den = 204.540 l/den = 205 m
3
/den 

Max. denní potřeba vody  Qmax = 205 x 1,5 = 307,5 m
3
/den 

Hodinová potřeba   Qhod = 307,5 x 1,8/24 = 23,06 m3/hod = 6,4 l/s  

Roční potřeba   Qrok=205 x 250 = 51.250 m
3
/rok 

 

Vodovodní přípojka a rozvody budou budovány tak, aby vyhovovaly nárokům na zajištění 

poţární vody. 

 

Odhad potřeby teplé vody QTV= 68,0 m
3
/den 

 

 

B.II.3 Ostatní surovinové zdroje 

 

Spotřeba zemního  plynu 

 

Areál bude napojen na centrální zásobování teplem, které zajistí jeho vytápění. Toto řešení 

bylo zvaţováno a porovnáváno s moţností napojení na zásobování plynem a kotelny 

v jednotlivých objektech (centrální kotelna v areálu VTP není z důvodu postupného 

napojování objektů reálná). Z hlediska emisního nebylo vytápění zemním plynem shledáno 

jako vhodné, proto byla zvolena varianta centrálního zásobování teplem. 

 

Přibliţná potřeba tepla bude činit: 

10,66 MW/hod 
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Vytápění objektů: 

Tepelná ztráta objektů: 

Obestavěný prostor      596 653 m
3
    

Uvaţovaná tepelná ztráta     12 W/m3 

Potřeba tepla pro vytápění    7,16 MW/hod 

Celkem      10,66 MW/hod – přípojná hodnota pro 

       dálkové zásobování teplem 

 

Spotřeba elektrické energie 

Napojení nových objektů na elektrickou energii se předpokládá kabelovou smyčkou VN, 

která bude vedena z napojovacího místa daného distributorem elektrické energie ČEZ. 

Předpokládané místo napojení je na ulici Studentská u nového kruhového objezdu. Napojení 

se provede na nový rozvod VN 22kV, který bude proveden v rámci stavby rekonstrukce 

kabelových rozvodů Poruba (přechod z napěťové hladiny 10kV na 22kV). Předpokládaný 

termín výstavby nového kabelového vedení na ulici Studentská je rok 2012. 

 

Předpokládané odběry elektrické energie: 

Celková tabulka energetické bilance - VTP

Popis odběru plocha [m2] inst. příkon[W] Pi [kW] Soudobost [-] Ps [kW]

I etapa 95590 70 6691,30 0,65 4 349,35

II etapa 24810 70 1736,70 0,65 1 128,86

III etapa 61105 70 4277,35 0,65 2 780,28

IV etapa 18840 70 1318,80 0,65 857,22

venkovní osvětlení a rozvody TZ 80,00 0,95 76,00

200345

Celkem Pi [KW] 14104,15

Celkem Ps [KW] 9 191,70  
 

Kabelový rozvod bude proveden kabely 22-AXEKVCE 3x240/25 v zemi v kabelových 

chráničkách. V kabelové trase bude respektováno ochranné pásmo dle vyhlášky č. 458/2000  

Sb. a v tomto pásmu nebudou vysazovány keře nebo stromy. 

 

 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 

Fáze výstavby 

Tuto fázi s ohledem na neznalost postupu výstavby jednotlivých objektů nelze stanovit. 

Předpokládá se, ţe nejnáročnější fází bude budování komunikací a zemní práce, kde se 

očekává intenzita průjezdů nákladních vozidel v nejzatíţenějším místě cca 10 vozidel/hodinu. 

 

Fáze provozu 

 

Byly zvaţovány 2 varianty napojení areálu páteřní komunikací na stávající dopravní síť: 

 

 Varianta 1: napojení na ulici Studentskou v místě vjezdu do areálu VŠB-TU, 

 Varianta 2: napojení na křiţovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka. 

Po zváţení konfigurace terénu a dalších okolností byla jako navrhovaná varianta zvolena 

varianta 2, tedy napojení na křiţovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka.  
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Předpokládaná průměrná intenzita dopravy je 8 160 vozidel za 24 hod a maximální (špičková) 

intenzita 1 224 vozidel / hod (osobní, lehká a těţká nákladní vozidla). Předpokládá se, ţe 

z výše uvedeného počtu vozidel bude max. 10 % nákladních, z nichţ je pak 90 % lehkých a 

10 % těţkých nákladních vozidel (autobusy, nákladní vozidla). Lokalita bude napojena na 

veřejnou hromadnou dopravu. 

 

 

 
 

K parkování zaměstnanců VTP a hostů budou vybudována nová parkoviště. Výhledový počet 

parkovacích stání u projektovaných komunikací v areálu je 530 a dalších 3239 parkovacích 

stání bude budováno na pozemku investora – na povrchu a v podzemních garáţích. Pro 

krátkodobá parkovací stání se předpokládá 8 násobná obrátkovost/1 stání a pro stání 

dlouhodobá pak 4-násobná obrátkovost/1 stání v denní době. Pro noční dobu se předpokládá 

½ násobná obrátkovost parkoviště/1 stání. Počet parkovacích míst, která budou vybudována 

v jednotlivých etapách výstavby, je uveden v následující tabulce. 

 

Počet parkovišť v jednotlivých etapách výstavby 

výstavba 
parkoviště 

celkem 

parkoviště u 

komunikace 

1.etapa 1585 200 

2.etapa 333 54 

3.etapa 1026 186 

4.etapa 294 90 

celkem 3239 530 

 

Z páteřní komunikace areálu se předpokládá dělení dopravy směrem na ul. Studentskou 50% 

na ul. Dr. Slabihoudka  50 %. Výpočet je proveden pro rok 2015.  

 

Průměrné denní intenzity dopravy  

 stav před realizací stav po realizaci 

komunikace osobní nákladní osobní nákladní 

ul. Studentská, směr 

Opavská 
5256 599 8316 1619 

ul. Dr. Slabihoudka, 

směr 17.listopadu 
5726 599 8786 1619 

páteřní  - - 6120 2040 
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Základní páteřní komunikace s předpokladem vedení MHD) 

 

Délka 1 292,00 m. 

Komunikace je navrţena v šířce mezi obrubníky 7,50 m. Jízdní pruhy v šířce 3,50 m +  

společný odvodňovací a vodící prouţek v šířce 0,25 m. Komunikace bude odvodněna 

systémem navrţených uličních vpustí s kanalizačními přípojkami do navrhované kanalizace. 

Součástí objektu komunikace je návrh a osazení typových uličních vpustí.  Výstavba přípojek 

a kanalizace je obsahem samostatného stavebního objektu. Jsou navrţeny typové uliční vpusti 

s podobrubníkovým typem mříţe (předpoklad návrhu společného vodícího a odvodňovacího 

prouţku).  

S ohledem na celkovou stabilitu svahu mezi autobusovým obratištěm a stávajícím potokem 

bude nutné pod stávajícím obratištěm vybudovat opěrnou stěnu (délka cca. 74,0 m, piloty po 

0,75 m délky 8,0 m). Jako protiváha pro budovanou komunikaci bude nutné přitíţení paty 

řešeného svahu ( v prostoru mezi okrajem stávajícího lesního porostu a stávajícím potokem). 

S ohledem na navrhované úpravy a sloţité zemní práce je nutné počítat s vykácením 

stávajících stromů v celém prostoru navrhované komunikace v šířce stávajícího zalesnění.  

 

Z uvedených přehledů vyplývá, ţe doprava související se záměrem bude významným 

faktorem a ţe pro její vedení bude nutno zpracovat podrobnější dopravní studii a dopravu 

vhodným způsobem usměrnit. Předpokládá se, ţe s postupným nárůstem dopravy budou 

upravovány odbočovací pruhy na hlavních příjezdových komunikacích, případně budou 

volena jiná vyhovující řešení. 

 

Cyklistické stezky  

S ohledem na to, ţe řešené území je v současné době hojně vyuţíváno pro rekreaci a také jako 

tranzitní oblast pro cíl v podobě porubského koupaliště, je návrh cyklistických tras zásadní 

podmínkou pro budoucí výstavbu areálu. Základní cyklistická stezka je navrţena podél 

patěřní komunikace trasa „A“. Je navrţena samostatná obousměrná cyklistická stezka v šířce 

3,0 m. V km 0,750 00 je tato stezka napojena na plánovanou cyklistickou stezku (investice 

MOb Poruba) a je navrţeno její prodlouţení středem budovaného areálu aţ k restauraci 

K Myslivně, kde navazuje na stávající cyklistické trasy vybudované aţ k areálu porubského 

koupaliště s propojením na cyklistické trasy podél Tř. 17. Listopadu a na Hlavní třídě. I tato 

trasa je navrţena jako obousměrná v šířce 3,0 m. Poslední cyklistickou stezkou je stezka 

odbočující ze stezky podél páteřní komunikace a směřující ke stávající lesní cestě na 

Hvězdárnu. Zde je navrţena společná nedělená stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3,0 m 

 

Komunikace pěší 

Stejná pravidla platí i pro návrh komunikací pěších. Základní pěší komunikace je navrţena 

podél páteřní komunikace (trasa „A“). Je navrţena v šířce 3,0 m s uloţením tři metry od 

obruby navrhované komunikace. Tato vzdálenost umoţní vloţení zastávkového pruhu 

v poţadovaném místě, dle podrobnějších podkladů o výstavbě stavebních objektů bez nutnosti 

bourání jiţ vybudovaných zpevněných ploch. Ostatní komunikace pro pěší vychází z této 

páteřní trasy a budou obsluhovat vybudované stavební objekty nebo slouţit pro tranzit pěší 

dopravy směrem na porubské koupaliště nebo na Hvězdárnu. 
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Jiná infrastruktura 

Celý areál bude napojen na stávající inţenýrské sítě, z nichţ některé bude nutno pro tento účel 

modernizovat nebo zkapacitnit (např. kanalizaci, vodovod). 

 

 

B.III Údaje o výstupech 

 
B.III.1 Ovzduší 

 

Ovlivnění kvality ovzduší plošným zdrojem – stavebními pracemi ve fázi výstavby -  není 

podrobně hodnoceno s ohledem na nedostupnost kvalitativně i kvantitativně vyčíslitelných 

vstupů a na časové omezení jednotlivých záměrů této fáze. Tato fáze bude navíc rozloţena do 

mnoha období, neboť jednotlivé objekty budou realizovány na základě poptávky jednotlivých 

investorů a jejich časové rozloţení v průběhu let nelze v této chvíli odhadnout. Lze však 

očekávat, ţe hlavní znečišťující látkou zde budou emise tuhých znečišťujících látek a emise 

z dopravy budou únosné (budou produkovány cca 10-15 nákladními vozidly/hod). 

Při výstavbě jednotlivých objektů i centrálních komunikací budou vţdy zajištěna opatření pro 

minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek kropením prašných míst staveniště a čištěním 

komunikací u výjezdu ze staveniště. 

 

S fází provozu areálu je spojen provoz následujících druhů zdrojů: 

 

Liniové zdroje - doprava 

Pro výpočet modelu znečištění ovzduší byl pouţit odhad intenzity dopravy, jelikoţ nejsou 

k dispozici přesnější kartogramy vyvolané dopravy. Pouţité dopravní intenzity byly uvedeny 

v předchozím oddílu B.II.4. 

 

V lokalitě budou vybudovány nové komunikace a nová parkovací stání v areálu plánovaného 

VTP. 

Uvaţovaná průměrná rychlost vozidel je 50 km/hod, na areálových komunikacích mezi 

jednotlivými objekty 40 km/hod, na kruhovém objezdu 30 km/hod a rychlost při parkování je 

5 km/h. 

Předpokládaná průměrná intenzita dopravy je 8 160 vozidel za 24 hod a maximální (špičková) 

intenzita 1 224 vozidel / hod (osobní, lehká a těţká nákladní vozidla). Předpokládá se, ţe 

z výše uvedeného počtu vozidel bude max. 10 % nákladních, z nichţ je pak 90 % lehkých a 

10 % těţkých nákladních vozidel (autobusy, nákladní vozidla). 

Jsou předpokládány 2 varianty napojení areálu páteřní komunikací na stávající dopravní síť 

(viz. následující obrázek): 

 Varianta 1: napojení na ulici Studentskou v místě vjezdu do areálu VŠB-TU, 

 Varianta 2: napojení na křiţovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka. 

 

Z páteřní komunikace areálu se po napojení na stávající komunikace předpokládá následující 

dělení dopravy:  

 50 % směr ul. Studentská, dále na ul. Opavskou a částečně na ul. 

Technologickou, 

 50 % směr ul. Dr. Slabihoudka, kde se doprava rozdělí 25 % směrem na ul. 

Opavskou a 25 % směrem na ul. K Myslivně. 

Posouzena tedy byla pouze doprava vyvolaná záměrem na nově vzniklých komunikacích 

v rámci VTP a dále na ulicích Technologická, Studentská, Dr. Slabihoudka a K myslivně. 
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K parkování zaměstnanců VTP a hostů budou vybudována nová parkoviště. Výhledový počet 

parkovacích stání u projektovaných komunikací v areálu je 530 a dalších 3 239 parkovacích 

stání bude budováno na pozemku investora – na povrchu a v podzemních garáţích. 

 

 Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, který slouţí 

k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2015, 

předpokládaná emisní kategorie osobních a lehkých nákladních vozidel je EURO 4, těţkých 

nákladních je EURO 3. U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %. 

 

 Pouţité emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km] 

Znečišťujíc

í látka 

Osobní automobily (OA) 

5 km/hod 30 km/hod 40 km/hod 50 km/hod 

NOx 0,29554 0,18265 0,16637 0,15545 

CO 1,16450 0,32682 0,27478 0,24343 

PM10 0,01666 0,00593 0,00626 0,00653 

Benzen 0,00553 0,00171 0,00161 0,00151 

 

 Pouţité emisní faktory vozidel – lehká nákladní vozidla [g/km] 

Znečišťujíc

í látka 

Lehká nákladní vozidla (LNA)  

5 km/hod 30 km/hod 40 km/hod 50 km/hod 

NOx 0,5097 0,2912 0,2549 0,2350 

CO 0,8064 0,2794 0,2375 0,2087 

PM10 0,1075 0,0326 0,0296 0,0288 

Benzen 0,0042 0,0017 0,0015 0,0013 

 

 Pouţité emisní faktory vozidel – těţká nákladní vozidla [g/km] 

Znečišťujíc

í látka 

Těţká nákladní vozidla (TNA)  

5 km/hod 30 km/hod 40 km/hod 50 km/hod 

NOx 13,3120 3,1505 2,5655 2,1922 

CO 22,4793 4,9244 4,1151 3,6847 

PM10 1,6841 0,3518 0,2885 0,2465 

Benzen 0,0367 0,0234 0,0193 0,0168 

 

Výsledky rozptylové studie jsou dále hodnoceny v oddílu D a v rozptylové studii, které je 

přílohou oznámení.  
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B.III.2 Odpadní vody 

 

V areálu VTP bude vybudována dvojí kanalizace, dešťová a splašková. Předpokladem 

realizace záměru je zajištění odvádění dešťových vod tak, aby splňovaly poţadavky vodního 

zákona, tedy jejich zasakování nebo retence. 

 

Splaškové odpadní vody budou odváděny oddílnou kanalizací do městské kanalizace 

zakončené ÚČOV v Ostravě-Přívoze. Odpadní vody z případných restauračních a 

stravovacích zařízení budou vedeny přes odlučovače tuků tak, aby bylo zajištěno splnění 

limitů kanalizačního řádu města Ostravy. 

 

Napojení na veřejnou kanalizaci je v této fázi přípravy řešeno alternativně: 

 

1 alternativa – gravitační, vyţaduje však rekonstrukci úseku stávající kanalizace 

2 alternativa – napojení přes úsek tlakové kanalizace 

 

Pro další přípravu je preferována 1 alternativa. 

 

Mnoţství splaškových odpadních vod bude odpovídat předpokládanému odběru, tedy cca 

51250 m3/rok. Před zahájením realizace záměru bude nutno ověřit kapacitu ÚČOV Ostrava. 

 

Mnoţství splaškových vod: 

Průměrné denní mnoţství    Qp = 205 m3/den 

Maximální denní mnoţství splaškových vod Qmax = 307,5 m3/den 

Roční mnoţství     Qrok = 51.250 m3/rok 

 

Technologické vody 

V této fázi přípravy záměru se vznik těchto vod nepředpokládá. Pokud by byly v areálu 

realizovány takové provozy, které by malé mnoţství technologických odpadních vod 

produkovaly, bylo by zajištěno jejich předčištění in situ s výstupem splňujícím limity 

kanalizačního řádu. 

 

Dešťové vody 

Budou zachovány stávající odtokové poměry z území. Dle hydrogeologického průzkumu (viz 

příloha oznámení) lze řešenou oblast rozdělit na tři části - část vhodnou, část podmíněně 

vhodnou a část nevhodnou.  

 

1 – území vhodné pro výstavbu vsakovacích systému. Jedná se o území vrcholové části mírně 

ukloněného hřbetu území, kde jsou zachované glaciální vrstvy písků a štěrků. 

2 – území nevhodné pro výstavbu vsakovacích systémů. Jedná se o území kolem vodoteče, 

kde je svedena vsáklá voda ze svahu a zvodnělý kolektor je mělce uloţen 

3 – Území podmínečně vhodné. Jedná se o území mezi vhodným územím pro zasakování a 

územím nevhodným.  

 

Ve vhodné části území se provede zasakování dešťových vod. U podmíněné části se v dalším 

stupni provede podrobnější hydrogeologický průzkum a lokalita se pak odvodní částečně 

zasakováním a částečně se napojí na stávající vodoteč přes retenční nádrţ. Nevhodná část 

území bude napojena na vodoteč přes retenční nádrţ tak, aby byl zachován maximální odtok 

z území. 
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Likvidace dešťových vod je řešena v územím vhodném a podmínečně vhodném územím pro 

zasakováním vsakováním.  

 

Vsakování vod ze zpevněných ploch a komunikací: 

Pro vsakování byly vyhrazeny vsakovací plochy označené jako vsakovací oblast 1-5 

v hydrogeologickém posouzení v příloze oznámení. Do těchto vsakovacích oblastí budou 

přivedeny dešťové vody ze zpevněných ploch, zasakování pak bude provedeno systémem 

mulda – rigol. Tento systém zajišťuje kontrolu a dočištění dešťové vody před jejím 

zasakováním. Sráţkové vody jsou navedené a kumulované v povrchových depresích, 

modelovaných v ozeleněných plochách do podoby travní muldy. Voda pak pozvolna 

prosakuje zatravněnou orniční vrstvou a podorniční oţivenou mateční zeminou. Následně 

vsakem separační vrstvou písku a přes geotextilii prostupuje do štěrkového rigolu, který leţí 

pod ní. Zaštěrkovaný rigol plní dvojí funkci. Nejprve bude tvořit druhou kumulační vrstvu pro 

vsakované vody a následně je bude převádět do podloţních písčitých vrstev. 

 

Vsakování střešních vod: 

Dešťové vody ze střech budou vsakovány v těchto oblastech  u jednotlivých objektů pomocí 

zasakovacích jímek a tunelů. Zasakování je nutno provést přes kumulační prostory, které 

zachytí sráţkové úhrny z intenzivních sráţek. 

 

Likvidace dešťových vod z území nevhodného pro zasakování  

Pro území, kde nebyly zastiţené vhodné vrstvy pro výstavbu vsakovacích systémů nebo nelze 

z dosavadní prozkoumanosti určit vhodné vrstvy pro vsak, je doporučením vybudovat 

retenční nádrţe s regulovaným odtokem do vodoteče. Retenční nádrţ zajistí nepřekročení 

stávajícího mnoţství vypouštěných dešťových vod z řešené oblasti. Vypouštění je navrţeno 

do stávající bezejmenné vodoteče – levý přítok recipientu Porubka. Správcem vodoteče je 

společnost Lesy ČR.  

 

Plocha stavebních parcel    13,67 ha 

Z toho zastavěná plocha    4,73 ha 

Komunikace a parkování    3,40 ha 

Zeleň       5,54 ha   

 

Intenzita deště     157 l/s.ha 

Koeficient odtoku     zeleň  0,05 

       Střechy 0,90 

       Komunikace 0,80 

 

Mnoţství dešťových vod     1.139 l/s 

Roční mnoţství     5.223 m3/rok 

 

B.III.3 Odpady 

 

a) fáze provozu 

V období výstavby bude největší objem materiálů (vyuţitelných) tvořit výkopová  

zemina a hlušina z přípravných, výkopových a terénních prací (budou částečně zpětně vyuţity 

mimo reţim odpadů na terénní zarovnání a jako zásypový materiál v území). Nadbytečná část 

bude vyuţita mimo reţim odpadů pro rekultivace v dopravně dostupných vzdálenost, nebo, 
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v případě ţe nevyhoví svým sloţením takovému vyuţití, jako technologický materiál na 

skládce odpadů. 

Při realizaci základní stavby budou produkovány dále uvedené druhy a mnoţství 

odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb.). Původce, v tomto 

případě stavební firma provádějící výstavbu areálu, zajistí jejich další vyuţití, příp. 

odstranění.  

Pro další fáze realizace VTP a pro výstavbu jednotlivých objektů bude seznam 

předpokládaných odpadů produkovaných ve fázi výstavby a provozu dále aktualizován a 

podrobněji rozpracován. 

 

Základní výčet odpadů z výstavby  

Kód druhu 

odpadu  
Druh odpadu  

Kategorie 

odpadu  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  

15 01 02  Plastové obaly  O  

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01  Beton  O  

17 01 02  Cihly  O  

17 01 03  Tašky a keramické výrobky  O  

17 01 99  Netříděná stavební hmota  O  

17 02 01  Dřevo  O  

17 02 02  Sklo  O  

17 02 03  Plasty  O  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05  Ţelezo a ocel  O  

17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O  

17 08 02  
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 

08 01  
O  

17 09 04  
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
O  

20 03 01  Biologicky rozloţitelný odpad  O 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  

 

Mimo reţim odpadů budou produkovány skrývky kulturních zemin, jejichţ odhad je uveden 

v příloze č. 6 oznámení.   

V dalších fázích projektové přípravy bude rovněţ doloţena bilance výkopových zemin. 

 

c) fáze provozu záměru 

Z pevných odpadů budou v areálu produkovány zejména různé obalové materiály (papír, 

plasty), které budou odděleně shromaţďovány a předávány oprávněným osobám. 
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Odloučený tuk bude shromaţďován v uzavřených sudech (nebo bude čerpán z odličovače 

tuků přímo do odvozového prostředku) a odváţen k dalšímu vyuţití.  

Provozovatelé povedou v souladu s platnými předpisy evidenci odpadů. Odpady budou 

shromaţďovány dle druhů v odpovídajících shromaţďovacích prostředcích, řádně označených 

a zabezpečených.  

Předpokládané základní druhy odpadů z provozu VTP 

Kód druhu 

odpadu  Druh odpadu  

Kategorie 

odpadu  

13 05 01  Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje  N  

13 05 02  Kaly z odlučovačů oleje  N  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  

15 01 02  Plastové obaly, PE fólie  O  

15 01 06  Směs obalových materiálů  O  

20 01 08  Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní nebo 

stravoven  

O  

20 01 21  Zářivky a výbojky  N  

20 01 25  Jedlý olej a tuk  O  

20 02 01  Biologicky rozloţitelný odpad - údrţba zeleně  O  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  

20 03 03  Uliční smetky  O  

 

Jak jiţ bylo výše řečeno, u jednotlivých záměrů a objektů bude nutno tento seznam 

produkovaných odpadů aktualizovat s ohledem na konkrétní aktivitu. 

 

B.III.4  Hluk a vibrace 

   

Lokalita se nachází v současné době v území, kde jsou hlukové vlivy minimální.  

 

Ovšem zcela jinak je tomu u hlavních příjezdových komunikací, po nichţ bude vedena 

doprava s provozem areálu související. Tyto veřejné komunikace jsou jiţ v současné době 

vysoce zatíţené a lze dovodit, ţe bez aplikace potřebných usměrňovacích řešení mohou 

některé z nich být zatíţeny nad míru hlukových limitů, nebo budou vyţadovat instalaci 

rozsáhlých protihlukových opatření. Tato opatření, v řádu minimálně statisíců na jedno kaţdé, 

budou muset být prověřena ještě před započetím prací na výstavbě průjezdných komunikací 

areálu VTP, a to v návaznosti na konkrétněji stanovené kartogramy dopravy. Pro jejich 

realizaci bude nutno počítat s územními rezervami, neboť se jedná o opatření náročná na 

plochu realizace. V případě, ţe by instalace hromadných protihlukových opatření nebyla 

moţná, bylo by nutno přistoupit k individuálním protihlukovým opatřením, jako je výměna 

oken apod. 

Přitom se objevuje další problém – nárůst hluku bude postupný, v návaznosti na realizaci 

jednotlivých etap výstavby a na jejich obsazenost. Můţe se tedy stát, ţe okamţik, kdy je 

nutno jiţ protihlukové opatření instalovat, můţe být promeškán. 

 

Hlukové vstupy 

 

Fáze výstavby 
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Předpokládá se, ţe výstavba bude probíhat v době od 6.00hodin do 20.00 hodin. 

V časných ranních hodinách budou probíhat zejména přípravné práce s menší produkcí hluku. 

Těţiště hlavních prací bude probíhat v době od 8.00 do 18.00 hodin.  

 

Z výše uvedené literatury jsou převzaty hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení 

pracovních strojů a běţné stavební činnosti: 

rýpadlo v běţném nasazení   LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 

stojící automíchač při míchání  LAeq,T = 80 dB ve vzdálenosti 10 m 

čerpadlo betonové směsi  LAeq,T = 85 dB ve vzdálenosti 10 m 

nákladní vozidlo při jízdě v terénu  LAeq,T = 85 dB ve vzdálenosti 10 m 

autojeřáb při zdvihu  LAeq,T = 72 dB ve vzdálenosti 10 m 

běţná stavební činnost – manipulace, apod.  LAeq,T = 65 dB ve vzdálenosti 10 m 

 

Zdrojem hluku je v kaţdém stavebním mechanismu jeho pohonná část, tzn. motor s 

převodovkou. Velikost pohonných částí strojů je vzhledem ke vzdálenostem k výpočtovým 

bodům velmi  malá a lze je tak nahradit bodovými zdroji hluku. Hladina akustického tlaku 

bodového zdroje je v prostoru nad odráţející rovinou dána vztahem 

 

                                                                r1  

LAeq,s = LAeq,r +  L  =  LAeq,r + 18 log   ---   -  Dz                   (dB),  kde                      

                                                                r2 

                  LAeq,r (dB) je hladina akustického tlaku v referenční vzdálenosti, tj. 10m 

                  r1 (m) je referenční vzdálenost, t.j 10m 

                  r2 (m) je vzdálenost ke chráněnému venkovnímu prostoru 

                  Dz (dB) je vloţný útlum na překáţkách mezi emisním a imisním bodem 

 

Stavební pozemek je značně rozlehlý a stavební mechanismy se budou pohybovat 

postupně po celé jeho ploše. Je tedy zřejmé, ţe ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve 

výpočtových bodech budou značně závislé na poloze stavebního mechanismu.  

S ohledem na rozlehlost staveniště bude docházet k nasazení více stavebních strojů 

stejného typu a k souběhu stavebních prací. 

Přes tyto skutečnosti se jeví jako jisté, ţe stavební hluk nebude důvodem k překračování 

hygienických limitů v území. 

 

Fáze provozu 

 

Stacionární zdroje 
Na střeše objektů budou na nosných ocelových konstrukcích umístěny venkovní 

vzduchotechnické jednotky pro ventilaci jednotlivých vnitřních prostor objektů. Konkrétní 

řešení a počet jednotek bude moţno stanovit aţ v dalším stupni přípravy, pro účely hlukové 

studie byly jejich počty a hluková zátěţ stanoveny odhadem. 

 

Po realizaci záměru budou dominantními bodovými zdroji hluku kondenzační jednotky 

v jednotlivých budovách areálu, umístěné na střeše kaţdého objektu. Předpokládaný 

akustický výkon zařízení se předpokládá 73 dB. K větrání místností s trvalým výskytem osob 

jsou určeny vzduchotechnické jednotky zajišťující předepsanou hygienickou dávku čerstvého 

vzduchu na osobu v jednotlivých prostorech. Jednotky s akustickým výkonem Lwa = 81dB 

budou opatřeny tlumiči hluku a budou umístěny na střeše jednotlivých objektů. Provoz 
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vzduchotechnických zařízení je pro účely výpočtu hlukového zatíţení předpokládán 

nepřetrţitý. 

 

Další stacionární zdroje se s ohledem na typ uvaţované zástavby nepředpokládají.  

 

 Liniový zdroj 

Pro účely výpočtu hluku z provozu na pozemních komunikacích byly pouţity intenzity 

uvedené v kapitole B.II.4. 

 

Výsledky hlukové studie jsou dále hodnoceny v kapitole D a v hlukové studii v příloze 

oznámení. 

  

B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření 
 

V lokalitě bude proveden radonový průzkum, na jehoţ základě budou realizována potřebná 

protiradonová opatření. Předpokládá se střední radonový index. 

Vlastní záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

 

B.III.6 Pachové emise 
 Provoz areálu nebude zdrojem emisí pachových látek.  

 

 

B.III.7  Riziko havárií 

Při provozu areálu se bude jednat především o riziko vzniku poţáru. Toto riziko 

bude ošetřeno instalací sprinterů v objektech s případným zvýšeným poţárním rizikem, 

dostupností poţární vody v hydrantech, umístěním dostatečného počtu přenosných hasicích 

přístrojů a poţární zprávou odsouhlasenou v rámci stavebního řízení poţárním radou. 

Výrazným minimalizujícím faktorem je absence přímého vytápění areálu zemním plynem. 

Zcela pominout nelze ani riziko úniku závadných látek, i kdyţ s ohledem na 

předpokládaný typ umisťovaných aktivit nebudou v území významná mnoţství závadných 

látek skladována. Přesto můţe občasně dojít ke kolizi vozidel s následným únikem pohonných 

hmot. Při poškození palivového systému v blízkosti kanalizační vpusti můţe dojít 

k nezachycení části uniklého paliva v odlučovači ropných látek, případně k úniku závadné 

látky na volný terén  nebo do kanalizačního systému. Únik by musel být skutečně masivní, 

aby k průniku přes odlučovač ropných látek došlo. V tomto případě by mohlo dojít ke 

znečištění zeminy, průsak do podzemních vod nenastane. Nelze vyloučit únik do vodoteče 

prostřednictvím dešťové kanalizace přes retenční nádrţ, avšak toto riziko je statisticky velmi 

málo pravděpodobné. 

Riziko vodohospodářské havárie bude kromě technických opatření (např. odlučovačů 

ropných látek u parkovišť) omezeno také organizačními opatřeními, např. zpracováním 

havarijního plánu z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a seznámením všech subjektů 

působících v areálu s jeho obsahem. Dále budou zajištěny veškeré relevantní poţadované 

revize, kontroly těsnosti a prohlídky zařízení spojených s nakládáním se závadnými látkami. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních  charakteristik dotčeného  území 

 

a) dosavadní vyuţívaní území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání 

 

 Území je v současné době vyuţíváno jako orná půda ( pro pěstování kulturních plodin) 

s návazností na lesní porosty, vodoteče a liniové porosty i okolní zástavbu. 

 Prioritou rozvoje v lokalitě je zejména dodrţení hlukové a imisní stability v lokalitě. 

Tato podmínka rozvoje musí být následným projekčním uspořádáním a konstrukčním řešením 

záměru zajištěna.   

 

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  

 

 Mezi přírodní zdroje obecně patří např.: 

 

 půdní fond  

  Dotčená lokalita leţí na pozemcích s kvalitními půdami převáţně vysoké bonity (třída 

ochrany I-II). 

 

 vodní zdroje,  voda  

 Území není součástí CHOPAV a nenachází se na něm ţádný vodní zdroj. V těsné 

blízkosti lokality protékají dva bezejmenné levostranné přítoky Porubky.  

 

 surovinové zdroje  

 Záměr neleţí v oblasti plánovaného vyuţití surovinových zdrojů ani nebude znamenat 

jejich nadměrnou spotřebu.  

 

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ  

 Lokalita je součástí urbanizovaného území, které není nadměrně zatíţeno. Jsou v němţ 

ovšem překračovány imisní limity vybraných škodlivin (viz dále „ovzduší“). 

 

d) území historického, kulturního nebo archeologického významu 

 Lokalita není součástí archeologických nalezišť a nenachází se zde ţádné kulturní 

památky. Nejbliţšími kulturními památkami jsou v městské části Poruba následující objekty: 

Číslo 

rejstříku 

Název 

okresu 

Sídelní  

útvar 

Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

35954 / 8-

236 

Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.60 zámek Poruba, nábř. SPB   

102896 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.500 činţovní 

dům - 

soubor 

domů tzv. 

"Oblouk" 

U Oblouku čp. 500, 

501, 511 

  

101811 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.549 činţovní 

dům 

Porubská 18 

101814 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.551 činţovní 

dům 

Porubská 22 

103201 Ostrava- Ostrava Poruba čp.552 činţovní Porubská 24 
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město dům 

103501 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.555 činţovní 

dům 

Porubská 30 

101721 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.556 činţovní 

dům 

Matěje Kopeckého 2 

102897 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.557 činţovní 

dům 

Hlavní tř. č. o. 87, 

89, 91, 93, 95 

93 

102873 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.567 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 75 

102874 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.583 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 97 

103260 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.592 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 115 

103261 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.593 činţovní 

dům 

ul. 17. listopadu 42 

102911 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.669 střední 

škola - 

Wichterlovo 

gymnázium 

Čs. exilu 16 

103669 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.675 společenský 

dům - Dům 

kultury 

Poklad 

Matěje Kopeckého 21 

101726 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.677 činţovní 

dům 

ul. 17. listopadu 44 

101727 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.678 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 118 

102043 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.683 činţovní 

dům - 

soubor 

domů 

Hlavní tř. 108 

102875 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.687 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 100 

103244 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.695 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 98 

103243 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.698 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 92 

103259 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.699 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 90 

103262 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.705 činţovní 

dům 

Hlavní tř. 78 

101977 Ostrava-

město 

Ostrava Poruba čp.713 pošta Poruba, Porubská 13 

 

e) území hustě zalidněná  

Lokalita výstavby záměru není součástí hustě obydlených území. V okolí se nacházejí sídliště, 

u nichţ je moţno hovořit o poměrně hustém osídlení.  

Ostrava je jedním z významných sídelních, průmyslových a intelektuálních center v České 

republice. Co do počtu obyvatel je třetím největším městem České republiky, plochou druhým 
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největším městem České republiky a zároveň největším městem Moravskoslezského kraje. 

Leţí na 49° 50‘ 31‘‘ s. z. š. a 18° 17‘ 34‘‘ v. z. d. v členitém terénu ostravské pánve, pouze 

její západní část na levém břehu Odry přechází do Vítkovické vrchoviny. Město Ostrava má 

přibliţně 330 tis. obyvatel.  

Katastrální výměra Poruby činí 13,18 km², počet obyvatel k 1.1.2011 69 858, z toho přes 

1000 cizinců. 

Městská část Pustkovec má katastrální výměru 1,07 km² a počet obyvatel: 1235 (k 

30.06.2010). 
(údaje převzaty z http://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba%28Ostrava%29).  

 

f) území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení (včetně starých zátěţí) 

 Lokalita není součástí území, v němţ byly v minulosti zjištěny staré zátěţe. Zátěţ 

území (kromě jiţ zmíněné imisní zátěţe) není nadlimitní. 

 

g) zvláště chráněná území, NATURA 2000 

 Lokalita není součástí zvláště chráněných maloplošných nebo velkoplošných území, 

ptačích oblastí, evropsky významných lokalit nebo území chráněných podle Ramsarské 

úmluvy.   

 
C.II Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí v lokalitě 

Klimatické poměry 

 Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a 

mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s 

krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

  

Počet letních dnů   40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 
o
C a více   140 – 160 

Počet mrazových dnů   110 – 130 

Počet ledových dnů   30 – 40 

Průměrná teplota v lednu   -2 aţ -3 
o
C 

Průměrná teplota v červenci   17 - 18 
o
C 

Průměrná teplota v dubnu   7 – 8 
o
C 

Průměrná teplota v říjnu   7 – 8 
o
C 

Průměrné roční sráţky   746 mm 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více   100 – 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 

Sráţkový úhrn ve zimním období   200 - 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   50 – 60 

Počet dnů zamračených   120 – 150 

Počet dnů jasných   40 – 50 

  

Teplotní a sráţková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901-1950) 

je uvedena v následující tabulce: 

 

Teplotní a sráţková charakteristika 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
o
C -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 

mm
 

25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba%28Ostrava%29
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Průměry za měřené období 

Průměr za období rok duben-září 
o
C 8 14,2 

mm sráţek 640 435 

 

Nejdeštivějším měsícem je červenec, sráţkově nejchudším měsícem je únor. 

Větrná růţice zpracovaná pro město Ostravu ČHMÚ Ostrava uvádí jako převládající směry 

větrů S a JZ: 

Stabilitní větrná růţice - grafické znázornění 

 
Tabulka hodnot větrné růţice 

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 I. třída stability - 

velmi stabilní 

                

 1,70 m/s 0,91 1,00 0,11 0,19 0,57 1,18 0,62 0,35 7,92 12,85 

 5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 11,00 

m/s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II. třída stability - 

stabilní 

                

 1,70 m/s 2,39 3,07 0,28 0,42 1,76 3,53 1,33 0,67 8,86 22,31 

 5,00 m/s 0,05 0,14 0,00 0,03 0,11 0,16 0,02 0,02 0,00 0,53 

 11,00 

m/s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III. třída stability - 

izotermní 

                

 1,70 m/s 2,87 3,29 0,25 0,35 1,69 4,18 1,70 1,02 3,87 19,22 

 5,00 m/s 1,22 2,38 0,03 0,15 1,23 3,60 0,33 0,14 0,00 9,08 

 11,00 

m/s 

0,12 0,07 0,00 0,00 0,08 0,20 0,06 0,03 0,00 0,56 

           

 IV. třída stability - 

normální 
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Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 1,70 m/s 1,36 1,19 0,14 0,20 0,61 1,68 0,97 0,95 2,36 9,46 

 5,00 m/s 1,15 1,33 0,03 0,18 1,50 5,03 0,49 0,26 0,00 9,97 

 11,00 

m/s 

0,49 0,34 0,01 0,05 1,04 2,74 0,46 0,20 0,00 5,33 

 V. třída stability - 

konvektivní 

                

 1,70 m/s 1,23 1,09 0,14 0,15 0,42 1,32 0,99 1,06 1,97 8,37 

 5,00 m/s 0,23 0,10 0,01 0,29 1,00 0,37 0,03 0,29 0,00 2,32 

 11,00 

m/s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celková růţice 

 1,70 m/s 8,76 9,64 0,92 1,31 5,05 11,89 5,61 4,05 24,98 72,21 

 5,00 m/s 2,65 3,95 0,07 0,65 3,84 9,16 0,87 0,71 0,00 21,90 

 11,00 

m/s 

0,61 0,41 0,01 0,05 1,12 2,94 0,52 0,23 0,00 5,89 

součet 12,02 14,00 1,00 2,01 10,01 23,99 7,00 4,99 24,98 100,00 

 

Odborný odhad stabilitní větrné růţice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 

útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz. 

 

IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Imisní situace lokality je v převáţné míře ovlivněna jednotlivými průmyslovými zdroji 

znečišťování na území města Ostrava, dále pak dopravou, vytápěním v lokálních topeništích 

(především v zimním období) a dálkovým přenosem imisí. 

Pro znázornění stávající situace jsou níţe uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené 

měřicími programy uvedenými v tabulce. 

Název 
Číslo ISKO a 

lokalita 
Klasifikace 

Vzdálenost 

od zdroje 
Reprezentativnost 

Cíl měřícího 

programu 

TOPOM 

/ 

TOPOD 

125 / 1549 

Ostrava - 

Poruba/ČHMÚ 

B/S/R 

 pozaďová 

 předměstská 

 obytná 

cca 1 km 
okrskové měřítko 

(0,5 aţ 4 km) 

stanovení 

repr. konc. 

pro osídlené 

části území 

 

Koncentrace znečišťujících látek - r. 2006-2010 [ 
3 

 ] 

Rok 

Max. denní 

koncentrace  

NO2 

Max. denní 

koncentrace 

PM10 

Max. 

denní 

osmihod. 

klouzavý 

průměr 

CO 
4)

 

Průměrná roční koncentrace 

NO2 PM10 PM2.5 CO 
4)

 Benzen 

2006 88,7 

211,0 
1)

 

(36 MV: 

67,0) 
2) 

VOL: 64 
3)

 

3 345,4 22,4 37,5 31,4 544,5 --- 

2007 100,2 

145,0 
1)

 

(36 MV: 

56,0) 
2) 

3 111,7 20,2 30,6 24,4 470,5 3,2 
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VOL: 47 
3)

 

2008 67,3 

146,0 
1)

 

(36 MV: 

56,0) 
2) 

VOL: 45 
3)

 

2 951,7 18,5 30,0 25,5 521,6 3,0 

2009 51,9 

163,0 
1)

 

(36 MV: 

60,0) 
2) 

VOL: 59 
3)

 

3 232,9 17,9 34,0 27,6 501,8 2,7 

2010 60,4 

424,0 
1)

 

(36 MV: 

81,0) 
2) 

VOL: 83 
3)

 

4 376,1 19,5 39,9 33,2 560,5 3,2 

Pozn.:  1)  Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku                            

2)  36 MV: 36. nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet 

překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty neţ je limitní hodnota jsou imisní 

limity překračovány.                                                                                                                    

 3)  Počet překročení limitní hodnoty. 

 4)
  
Údaje ze stanice TOPRA Ostrava-Přívoz, na stanici TOPOM/TOPOD není měřeno. 

 

Průměrné imisní pozadí posuzované lokality: 

PM10 PM2.5 NO2 CO benzen 

34 µg/m
3
 28 µg/m

3
 20 µg/m

3
 520 µg/m

3
 3 µg/m

3
 

 

Oblast v působnosti stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Poruba je uvedena 

ve Věstníku MŢP č. 4/2011 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde 

překračovány denní (na 100 % území) a roční (na 3,8 % území) imisní limity PM10. Dále je 

zde překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (na 65,1 % území). 

Řešené území se nachází bezprostředně na okraji městského obvodu Poruba. Jedná se 

o relativně nedotknutou přírodní oblast – louky a pole obklopené lesem, prostor, který je 

doposud chráněn před pronikající zástavbou přirozenou konfigurací terénu, která ztěţuje 

snadné dopravní napojení. Terén v posuzované lokalitě je zvlněný, nadmořská výška 

posuzované lokality se pohybuje od 219 do 331 m n. m. 

  

 Voda 

 

Povrchová voda 

Dle mapy regionů povrchových vod spadá předmětné území do oblasti II-A-4-c – oblasti málo 

vodné, s koeficientem q=3-6 l/s.km
2
, s nejvodnějším měsícem březnem. Retenční schopnost 

území je území malá, odtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku střední 0,21-0,30. 

Zájmové území leţí v území odvodňovaném vodotečí Porubka do Odry. 

 

Stav vody v Porubce: 

Profil Qa 

M
3
/s 

Q364-

denní 

m
3
/s 

Q1-TÁ 

m
3
/s 

Q5-tá 

m
3
/s 

Q10-letá 

m
3
/s 

Q20-letá 

m
3
/s 

Q50-letá 

m
3
/s 

Q100-

letá 

m
3
/s 

Nad Mlýnkou 

(ř.km 0,430) 

0,359 0,011 5,68 15,30 21,00 27,80 38,20 47,60 

Nad přítokem 

(ř.km 3,688) 

0,334 0,010 5,68 14,90 20,40 27,00 37,10 45,90 
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Kvalita vody v Porubce, období:  2010 

ukazatel jednotka min

. 

Max. průměr medián C90 C95 imisní 

limity 

třída 

jakosti 

konduktivita ms/m 38,0 76,0 60,0 62,0 72,0 75,0 není III 

BSK5 mg/l 1,9 24,0 4,9 4,0 6,5 15,0 6 III 

CHSK Cr mg/l 10,0 78,0 19,0 16,0 27,0 53,0 35 III 

amoniakální 

dusík 

mg/l 0,16 4,08 1,24 1,19 2,15 3,20 0,5 IV 

dusičnanový 

dusík 

mg/l 2,1 16,6 5,5 4,5 9,2 13,6 7 III 

Celkový 

fosfor 

mg/l 0,17 1,78 0,48 0,45 0,57 1,17 0,15 IV 

Zdroj dat: webové stránky Povodí Odry (www.pod.cz/portal/isvs/jvp/cz/) 

 

   Z uvedené tabulky vyplývá, ţe voda v Porubce je znečištěná aţ silně znečištěná. 

 

Podzemní voda 

 Dle mapy regionů mělkých vod náleţí území do oblasti II B 3, která je 

charakterizována jako oblast se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším výskytem vodních 

stavů hladin podzemní vody a vydatností pramenů v období březen-duben a nejniţším v září – 

listopadu. Podzemní vody jsou kvartérního oběhu s pomalou infiltrací přes málo propustné 

zeminy, vody mělkého kvartérního oběhu jsou vázány na souvrství glacigenních sedimentů, 

především na zóny se zvýšenou propustností (písčité laminy a vloţky uvnitř jílových vrstev). 

 Hydrogeologický průzkum lokality bude doplněn v rámci zpracování projektu pro 

územní řízení. 

 Vodní zdroje hromadného zásobování nebo jejich ochranná pásma se v území 

nevyskytují. 

Půda 

 Území náleţí do oblasti asociace hydromorfních půd přírodních a zemědělsky 

zkulturněných. Půdy náleţí ke klimatickému regionu 6 – MT3, mírně teplý aţ teplý, mírně 

vlhký, s vláhovou jistotou větší neţ 10. 

 Hlavními převaţujícími půdními jednotkami v území jsou: 

 14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových 

hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou 

příměsí, středně těţké s těţkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry 

 43 Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), 

středně těţké, ve spodině i těţší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení 

 46 Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) 

hlínách, středně těţké, ve spodině těţší, bez skeletu aţ středně skeletovité, se sklonem k 

dočasnému zamokření. 

 

 Geofaktory 

 

 Orografické poměry 

 Posuzovaná lokalita spadá do provincie Západní Karpaty, oblasti Severní 

Vněkarpatské sníţeniny, celku VIIIB-1 -  Ostravské pánve -  podcelku Porubská plošina. 

Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety, nadmořská výška se 

pohybuje kolem 200-300 m, v širokých nivách řek převládají rovinné úseky. 

http://www.pod.cz/portal/isvs/jvp/cz/
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 Geologické poměry 

 Předkvartérní sedimenty jsou reprezentovány vrstvami pelitických sedimentů 

kyjovických vrstev karbonského stáří, ve svrchních vrstvách zvětralých. Kvartér je zastoupen 

sprašovými hlínami pleistocénního stáří, pod nimiţ se místně vyskytuje vrstva písčitých hlín 

sálského zalednění (pleistocén). Na povrchu jsou vyvinuty dostatečně humózní hlíny, místy s 

naváţkami. 

 

Seizmicita 

 Posuzovaná lokalita spadá do oblasti s intenzitou 4-5
o
M.C.S. Hranice oblasti odpovídá 

mezním izoseistám, popř. tvoří jejich obálku. Staveniště je  moţno povaţovat za stabilní. 

Svahové deformace se zde nevyskytují. Území není poddolováno. 

 V území nedochází ani nebude docházet k významné vodní a větrné erozi, nezastavěné 

plochy jsou zpevněny nebo osety. 

 

 Fauna a flóra 

  

 Plocha určená k zástavbě je v současné době intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. 

Nachází se v blízkosti lesních porostů obklopujících lokalitu ze všech stran, ale také 

v návaznosti na významné komunikační systémy města. 

 Dotčené území spadá podle regionálně fytogeografického členění ČR do Ostravské 

pánve (83. fytogeografický okres), do obvodu karpatské mezofytikum. Oblasti mezofytika 

patří do suprakolinního vegetačního stupně, který má charakter kotlin s habrovými 

doubravami chladnější a vlhčí řady, s acidofilními doubravami a březovými doubravami. 

Hraničí s okrskem Jesenické podhůří. 
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Potenciální přirozenou vegetací v území je Lipová dubohabřina, v okolí pak 36 Biková a/nebo 

jedlová doubrava a 26 Podmáčená dubová bučina: 
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Prvky ÚSES, VKP 

 Nejbliţšími vyššími prvky ÚSES v území jsou regionální biokoridor 588-589 RBK 

Březí-Dobroslavický les s vloţeným biocentrem 146 Klečkovce (Březí), které lokalitu 

výstavby přímo obklopuje.   

 
 

Zdroj: ZÚR MSK 

 

Nejbliţšími VKP jsou lesní porosty navazující přímo na lokalitu výstavby a vodoteče v území 

(Porubka, její přítoky).  

Z lokalit soustavy Natura 2000 se v dotčeném území ţádné Ptačí oblasti ani Evropsky 

významné lokality nevyskytují. Nejbliţší Evropsky významnou lokalitou je CZ0813770 

Děhylovský potok – Štěpán (3,5 km SV) a CZ0814092 Poodří (4,5 km JV). Nejbliţší Ptačí 

oblastí je CZ0811020 Poodří, 4,9 km jihovýchodně. Dotčení těchto území se neuvaţuje. 

 Nejbliţším maloplošným zvláště chráněným územím (MZCHÚ) je PP Porubský bludný 

balvan (700 m jiţně) a PP Turkov, 2 km východně. Dotčení těchto lokalit lze vyloučit. 

Lesní porost v území a vodní tok (bezejmenný levobřeţní přítok Porubky, ID dle HEIS: 

201520001100) je dle §3 odst. 1 písm b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným 

prvkem. K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohroţení či oslabení jeho 

ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 

zákon, opatřit závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody. Registrované VKP 

nebyly v území identifikovány. 

 

Fauna a flóra 

Viz samostatná příloha č. 4 oznámení. 
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Charakter městské čtvrti, krajina 

Území výstavby záměru se nachází uprostřed přírodě blízkých lesních pozemků,  navazujících 

na stávající zástavbu Vědecko-technologického parku v okolí VŠB-TU a Fakultní nemocnice 

Ostrava. 

Charakter okolní zástavby je městský, vícepodlaţní, z převáţné části slouţící občanské 

vybavenosti. 

Lokalita není součástí ţádného území zvláště chráněného z hlediska ekologické legislativy. 

 

Území městského obvodu Poruba je jakoby „klínem“ katastrálního území městského obvodu 

Pustkovec rozděleno na dvě téměř oddělené části, které jsou propojeny jen úzkým koridorem 

silniční komunikace v Martinovské ulici. Nejstarší částí obvodu je tzv. stará Poruba, původní 

obec, jejíţ historické kořeny sahají aţ do středověku. Většina z 75 000 obyvatel však ţije v 

sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. století. Na území obvodu nejsou 

větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných částech Ostravy. Nachází se zde 

několik základních a středních škol. Od roku 1973 v Porubě sídlí Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava. 

Pro krajinářské stránce se jedná o území Ostravsko-Karvinska, sídelní krajinu. 

 

  
 

Přírodní charakteristiky Ostravsko-Karvinska 

Pánevní vněkarpatská sníţenina na podmáčených hlínách charakteru ploché pahorkatiny, 

budovaná kvartérními štěrky a písky s významným výskytem karbonského podloţí, reliéf 

významně antropogenně změněný hlubinnou těţbou uhlí, potenciálně dubové bučiny a luţní 

lesy. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pustkovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_b%C3%A1%C5%88sk%C3%A1_-_Technick%C3%A1_univerzita_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_b%C3%A1%C5%88sk%C3%A1_-_Technick%C3%A1_univerzita_Ostrava
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Kulturní charakteristiky 

Oblast je stará sídelní oblast stabilizovaná ve středověku, podstatně změněna v důsledku 

technické revoluce a následné industrializace, výrazně sídelní a industriální typ krajiny se 

zbytky původního zemědělského a rybnikářského vyuţití, významné jsou fragmenty důlních 

zařízení a starých průmyslových provozů, silný projev dopravy a průmyslových suburbií, 

výjimečně místy dochovaná lidová architektura (dřevěné kostelíky), území vysoké dynamiky 

změn, správní centrum území, krajina s minimem dochovaných historických charakteristik, 

krajina antropická. 

 

Vjemové charakteristiky 

Různorodost aţ tvarová přehlcenost krajinné scény, dynamika a industriální charakter 

krajinné scény, kontrastní působení enkláv vegetace a vodních nádrţí, pohledový vliv masivu 

Beskyd. 

 

Převládající typy krajin: 

Krajina ovlivněná hlubinou důlní činností, krajina výrazně sídelní, krajina s vyšším podílem 

vodních ploch, okrajově krajina polní. 

 

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin) 

Platí zásady pro krajinu sídelní a krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností. 

 

Situování záměru ve vztahu k Územnímu plánu města Ostravy 

Záměr výstavby není v současné době v souladu s Územním plánem města Ostravy, je však 

předmětem změny č. 1/2011 ÚP. Plocha je zařazena jako orná půda. 

 

 

 
 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Ţádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 
D.1 Vlivy na obyvatelstvo 

Obecně je moţno očekávat moţné ovlivnění nejbliţší obytné zástavby především hlukem a 

emisemi z dopravy související s provozem záměru. Na tyto sloţky byla při hodnocení 

soustředěna pozornost a byly zpracovány odborné studie vlivu na ovzduší a hlukovou situaci. 

Z tohoto pohledu se také budou prolínat obsahy oddílů vlivů na ovzduší a vlivů na hlukovou 

situaci, které s vlivy na obyvatelstvo úzce souvisí. 

 

Jako hluk se obecně označuje kaţdý zvuk, který je nechtěný a obtěţující, a to bez ohledu 

na jeho intenzitu. Nepříznivé účinky hluku na zdraví zahrnují jak moţnost přímého 

poškození sluchového aparátu při působení vysokých intenzit hluku, tak účinky 

nespecifické, spočívající v ovlivnění funkcí různých systémů organismu i při nízké úrovni 

hlukové expozice. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v 

současnosti povaţováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, 

rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou 

např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění 

placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.  

Působení hluku v ţivotním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztíţené 

komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěţování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti 

a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních 

rizik hluku z definice zdraví WHO, podle které se za zdraví nepovaţuje pouze 

nepřítomnost choroby, nýbrţ je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, 

psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot 

hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o 

nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení 

spánku.    
 

Pro hodnocení hlukové zátěţe byly v daném případě zvoleny referenční body: 

 
Výpočtový bod č.1 

rodinný dům č.p.72, ul. Krásnopolská, 2 m před severní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu 

 

Výpočtový bod č.2 

bytový dům č.p.1771, ul. Studentská, 2 m před jihovýchodní fasádou, 6 a 12 m nad úrovní terénu 

 

Výpočtový bod č.3 

nemocniční pavilon, ul. Dr. Slabihoudka, parc.č. 1739/21, 2 m před severovýchodní fasádou, 6 a 12 

m nad úrovní terénu 

 

Výpočtový bod č.4 

bytový dům č.p.1771, ul. Studentská, 2 m před jihozápadní fasádou, 6 a 12 m nad úrovní terénu 

 

Výpočtový bod č.5 

bytový dům č.p.1771, ul. Studentská, 2 m před západní fasádou, 6 a 12 m nad úrovní terénu 

 

Výpočtový bod č.6 
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rodinný dům č.p.270, ul. V Zahradách, 2 m před severní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu 

 

V těchto bodech bylo výpočtem zjištěno, ţe zástavba v okolí příjezdových komunikací bude 

hlukem s velkou pravděpodobností nadlimitně ovlivněna, přičemţ v hodnocených bodech je 

v některých případech limitní hluková zátěţ jiţ v současné době překročena. Přírůstky 

v těchto bodech však budou významné, překračující úroveň sluchové postiţitelnosti (budou 

činit 2-4 dB). V bodě 1 by při navrhovaném rozloţení dopravy hluková zátěţ překračovala 75 

dB, coţ je zcela nepřípustné. Jedná se o výši hlukové zátěţe, která, byť bude produkována 

v denní době, je silně obtěţující a můţe zapříčinit negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva 

(ischemickou chorobou srdeční).  

 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěţe – den (LAeq, 6-22 h ) 

Nepříznivý účinek dB(A) 

 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postiţení ¤        

Zhoršené osvojení 

řeči a čtení u dětí   

      

Ischemická choroba 

srdeční  

      

Zhoršená komunikace 

řečí 

      

Silné obtěţování       

Mírné obtěţování        

  

Z hlediska působení imisní zátěţe je nutno konstatovat, ţe v území jiţ jsou překračovány 

imisní limity pro prach (PM10) a benzo(a)pyren. Překročení je významné a je dlouhodobě 

povaţováno za příčinu zvýšeného výskytu respiračních chorob (prach) a rakoviny 

(benzo/a/pyren). 

Vdechování pevných částic v ovzduší má podle současných poznatků za následek zvýšení 

nemocnosti a úmrtnosti obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to jiţ při 

nízké úrovni expozice pod současnými imisními limity. Převládá proto názor, ţe u této 

škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém účinku.   

Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací PM10 je přechodné 

zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíţí, vyšší počet akutních hospitalizací, vyšší 

spotřeba léků a zvýšení úmrtnosti. Postiţena je především citlivá část populace, tedy 

především lidé s váţnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic, starší lidé a kojenci.  

Účinky jsou pozorovány během několika dní po výrazném zvýšení denní imisní koncentrace. 

Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké sloţky jemné frakce prašného aerosolu se zde 

uplatňují a jakým mechanismem působí.   

Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku uvádí WHO v roce 2005 v aktualizovaných 

doporučeních pro kvalitu ovzduší zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu denní 

průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m
3 

nad 50 g/m
3
.  

Hodnotu 50 g/m
3 

(jako 99.percentil, tedy 4 nejvyšší hodnotu v roce) WHO doporučuje jako 

limit průměrné denní  koncentrace, která by měla slouţit k prevenci výskytu imisních výkyvů, 
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vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti. Tato hodnota je také závazným 

imisním limitem krátkodobých koncentrací této škodliviny.  

Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší prokazují 

účinky ještě závaţnější především v podobě ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na onemocnění 

respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i při 

velmi nízkých koncentracích nedaleko nad přírodním pozadím, které se v USA a západní 

Evropě odhaduje na 3 – 5 g/m
3 

PM2,5. Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 g/m
3
 

zvyšuje podle výsledků největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost 

exponované populace o 6 %.   

Jak vyplývá z výše uvedených dat, lze předpokládat, ţe imisní koncentrace částic PM10 

v zájmové lokalitě, stejně jako na většině území ČR, nepříznivě ovlivňují respirační 

nemocnost a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel a imisní podíl na této situaci  

pocházející z provozu areálu a související dopravy se na tomto stavu nutně určitou, i kdyţ 

velmi malou mírou bude podílet.   

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen, 

resp. benzo(a)pyren. Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku těchto látky je 

proto součástí standardního postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikoţ jde o 

pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika  zaloţeno na 

kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních 

koncentrací.  

Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoţivotní pravděpodobnost 

zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běţný výskyt v populaci vlivem hodnocené  

škodliviny.  

Při hodnocení bezprahového karcinogenního účinku se vychází z principu společensky 

přijatelného rizika, tedy míry navýšení celoţivotního rizika onemocnění v populaci, která je 

povaţována za nevýznamnou a ještě akceptovatelnou. Toto společensky přijatelné riziko se 

uvádí v rozmezí od 1.10
-4

, tedy 1 případ onemocnění na 10 000 exponovaných osob (tuto 

hodnotu rizika pouţívá při stanovení tolerovatelných koncentrací např. holandský národní 

ústav pro zdraví a ţivotní prostředí) aţ 1.10
-6

, tedy jeden případ onemocnění na milion 

exponovaných osob, pouţívaný např. US EPA a často uváděný v různých metodických 

materiálech. Podle MZ ČR je prakticky vzhledem k nejistotě odhadu expozice i vlastního 

stanovení referenční hodnoty moţné za hraniční přijatelné rozmezí rizika povaţovat řádovou 

úroveň pravděpodobnosti 10
-6

 (tedy do 10 případů onemocnění na milion exponovaných 

osob).  

Na základě výsledků rozptylové studie lze předpokládat, ţe celková imisní zátěţ PAU se 

v dané lokalitě pohybuje v rozmezí přijatelného rizika. V kaţdém případě imisní příspěvek 

těchto škodlivin není z hlediska karcinogenního rizika významný a vlastní příspěvek 

z provozu areálu a související dopravy je zcela zanedbatelný.  
 

Vlastní příspěvek záměru k vyšším hodnotám imisní zátěţe je velmi nízký, nejvyšší 

vypočtené koncentrace hlavních škodlivin jsou v řádu jednotek procent limitu a desetin 

procenta pozadí. 
 

V následující tabulce jsou uvedeny maximální vypočtené hodnoty doplňkové imisní zátěţe 

posuzované lokality (bez ohledu na umístění). Dále je uvedena hodnota imisního limitu 

pro ochranu zdraví lidí a předpokládané imisní pozadí.  
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Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací  PM10   

Varianta 

Maximální příspěvek průměrné 

denní koncentrace [g/m
3 
] 

Průměrné roční koncentrace  

[g/m
3 
] 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Imisní 

pozadí 
% pozadí 

V1 0,39 

50 

0,8 0,093 

40 

0,2 

~ 34 

0,3 

V2 0,35 0,7 0,090 0,2 0,3 

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací  PM2,5   

Varianta 

Maximální příspěvek průměrné 

denní koncentrace [g/m
3 
] 

Průměrné roční koncentrace  

[g/m
3 
] 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní limit 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Imisní 

pozadí 
% pozadí 

V1 0,33 

nestanoven 

0,077 

25 

0,3 

~ 28 

0,3 

V2 0,29 0,074 0,3 0,3 

Nejvyšší vypočtené hodnoty příspěvků koncentrací  NO2  

Varianta 

Maximální hodinový příspěvek 

koncentrace [g/m
3 
] 

Průměrný roční příspěvek koncentrace 

[g/m
3 
] 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Imisní 

pozadí 
% pozadí 

V1 7,29 
200 

3,6 0,18 
40 

0,5 
~ 20 

0,9 

V2 6,55 3,3 0,17 0,4 0,9 
Nejvyšší vypočtené hodnoty příspěvků koncentrací CO  

Varianta 

Maximální denní osmihodinový 

průměr příspěvku koncentrace 

[g/m
3
] 

Průměrný roční příspěvek koncentrace 

[g/m
3 
] 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Vypočtená 

hodnota 

příspěvku 

Imisní 

limit 
% limitu 

Imisní 

pozadí 
% pozadí 

V1 77,1 
10 000  

0,8 1,99 
--- --- 520 

0,4 

V2 74,1 0,7 1,91 0,4 
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu 

Varianta 

Průměrné roční koncentrace  

[g/m
3 
] 

Vypočtená 

hodnota 
imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

V1 0,015 
5 

0,3 
~ 3 

0,5 

V2 0,014 0,3 0,5 
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Z výše uvedených vypočtených příspěvků vyplývá, ţe realizace záměru z hlediska vlivů 

škodlivin na veřejné zdraví nebude mít významný negativní vliv a ţe v této otázce nejsou 

potřebná zvláštní sniţující opatření. 

 

 Vlivy sociální a ekonomické 

 Záměr se pozitivně projeví vytvořením aţ 3400 nových pracovních míst. V konečné 

fázi se bude jednat o vliv pozitivní, dlouhodobý, co do míry působení významný. 

 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru 

Nejbliţšími obytnými objekty jsou obytné objekty podél příjezdových komunikací. 

Předpokládá se, ţe počet ovlivněných obyvatel bude v řádů tisíců. 

Obyvatelé mohou být ovlivněni zejména hlukem z dopravy a emisemi ze spalování 

pohonných hmot. Skutečný nárůst projíţdějících vozidel bude nutno stanovit v dalších 

stupních projektové přípravy podrobnými kartogramy a zajistit jejich reálné naplňování 

potřebným dopravním značením v území. 

 

 

D.2 Vliv na ovzduší a klima 

  

 Klima záměrem ovlivněno nebude. 

Fáze výstavby 

Předpokládaná doba výstavby nemůţe být v současné době známa. Předpokládá se termín 

zahájení výstavby kolem roku 2013 s tím, ţe celá zástavba bude plánována do etap trvajících 

vţdy několik let. Ukončení zástavby lze očekávat reálně kolem roku 2025.  

Jinou otázkou je výstavba jednotlivých objektů, která bude trvat vţdy cca 1-2 roky. Souběh 

výstavby různých objektů nelze v této chvíli stanovit. 

Příprava staveniště jednotlivých objektů by měla probíhat vţdy asi 2-3 měsíce. Odkrytá 

plocha stavební pláně bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární 

prašnosti, avšak plošně nikoliv významný, srovnatelný se současným stavem orné půdy před 

jejím osetím plodinami. Mnoţství větrem šířených prachových částic závisí na měrné 

hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené 

prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění stavby stanoveno, ţe při stavebních pracích 

je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáţeny pod 

plachtou.  

Hlavní podíl dopravy bude mít přeprava zeminy z území k jejímu dalšímu vyuţití a dovoz 

konstrukčních prvků a stavebních materiálů pro stavby nákupního centra, parkoviště a čerpací 

stanice s myčkou. Při období výstavby se intenzita nákladní dopravy předpokládá ve 

frekvenci aţ 10 TNA/hod (tj. 20 obrátek/hod). Tato frekvence je pravděpodobná při pouze 

hrubé stavbě (asi 1-2 měsíce), při vybavování interiéru a dokončovacích pracích poklesne asi 

na třetinu. 

Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví především 

krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), 

nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým vyuţitím roční doby. Podíl zemních strojů 

stavby na imisních příspěvcích je zanedbatelný 
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Fáze provozu 

 

IMISNÍ LIMITY 

V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 

Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou 

předmětem výpočtu rozptylové studie: 

Imisní limity – ochrana zdraví lidí 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost 

překročení za kalendářní 

rok 

PM10 24 hodin 50 g/m
3
  35 

PM10 1 kalendářní rok 40 g/m
3
  - 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 g/m
3
 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 g/m
3
 - 

Oxid uhelnatý Maximální denní osmihodinový průměr 10 mg/m
3
 - 

Benzen  1 kalendářní rok 5 g/m
3
 - 

 

Do rozptylové studie zařazené v přílohách oznámení byly zadány spalovací zdroje a doprava 

související s provozem záměru. Technologické zdroje emisí se nepředpokládají. 

 

V následujícím textu tabulkách je provedeno srovnání vypočtených hodnot doplňkové imisní 

zátěţe posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním limitem  a imisním 

pozadím, pokud je známo. U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo u 

příjezdových komunikacích, se vzrůstající vzdáleností koncentrace prudce klesají (viz. 

grafické přílohy rozptylové studie). Tabulkové hodnoty byly uvedeny v předchozím oddílu. 

 

Navýšení dopravy a nové zdroje z vytápění rozšířeného VTP přispějí k mírnému navýšení 

imisní zátěţe lokality, přičemţ příspěvky z nově vyvolané dopravy jsou místně převaţující. 

Celkově lze konstatovat, ţe zde vypočtené příspěvky k imisní zátěţi z vytápění a vyvolané 

dopravy jsou vzhledem k limitům a stávajícímu pozadí nízké. 

Hodnoty průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální moţnou imisní zátěţ 

příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam 

maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, 

trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi 

nadsazené a prakticky nedosaţitelné. Pravděpodobnou imisní zátěţ lokality z daného zdroje 

znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 

IMISE PM10 

Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten: 

 pro variantu 1: 0,39 g/m
3
, tj. cca 0,8 % imisního limitu (50 g/m

3
), 

 pro variantu 2: 0,35 g/m
3
, tj. cca 0,7 % imisního limitu (50 g/m

3
). 

Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí: 
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 pro variantu 1: 0,093 g/m
3
, tj. cca 0,2 % hodnoty imisního limitu (40 g/m

3
) a 0,3 % 

hodnoty imisního pozadí (cca 34 g/m
3
), 

 pro variantu 2: 0,090 g/m
3
, tj. cca 0,2 % hodnoty imisního limitu (40 g/m

3
) a 0,3 % 

hodnoty imisního pozadí (cca 34 g/m
3
). 

V posuzované lokalitě mohou být v současné době překračovány především denní imisní 

limity PM10. Navýšení dopravy a s tím souvisejících imisí ze zde posuzovaného záměru bude 

mít vzhledem k vypočteným hodnotám zanedbatelný vliv na současné překračování imisních 

limitů PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku 

právě zde posuzovaného záměru. 

IMISE PM2,5 

Maximální příspěvek denních koncentrací PM2,5 v celé lokalitě byl vypočten 0,33 g/m
3 

pro 

variantu 1 a 0,29 g/m
3 

pro variantu 2. Imisní limit není stanoven. 

 

Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí: 

 pro variantu 1: 0,077 g/m
3
, tj. cca 0,3 % hodnoty jak imisního limitu (25 g/m

3
) tak 

imisního pozadí (cca 28 g/m
3
), 

 pro variantu 2: 0,074 g/m
3
, tj. cca 0,3 % hodnoty jak imisního limitu (25 g/m

3
) tak 

imisního pozadí (cca 28 g/m
3
). 

V posuzované lokalitě můţe být v současné době překračován roční imisní limit PM2,5. 

Navýšení dopravy a s tím souvisejících imisí ze zde posuzovaného záměru bude mít vzhledem 

k vypočteným hodnotám minimální vliv na současné překračování imisních limitů PM2,5 

v oblasti. 

IMISE NO2 

Maximální hodinová koncentrace NO2 je vypočtena: 

 pro variantu 1: 7,29 g/m
3
 při imisním limitu 200 g/m

3
, tj. cca 3,6 % limitu, 

 pro variantu 2: 6,55 g/m
3
 při imisním limitu 200 g/m

3
, tj. cca 3,3 % limitu.  

Vzhledem k imisnímu pozadí (průměrná roční koncentrace za posledních 5 let cca 20 g/m
3
), 

nebude docházet k překročení imisních limitů vlivem zde posuzovaného záměru. 

Maximální přírůstek průměrných ročních koncentrací NO2 činí 0,18 g/m
3
 pro variantu 1 a 

0,17 g/m
3
 pro variantu 2, coţ je proti imisnímu pozadí (20 g/m

3
) a imisnímu limitu 

(40 g/m
3
) zanedbatelná hodnota. 

IMISE CO 

Maximum denních 8-hodinových průměrů koncentrací CO bylo vypočteno 77,1 g/m
3 

pro variantu 1 a 74,1 g/m
3 

pro variantu 2, coţ v obou případech činí méně neţ 1 % imisního 

limitu (10 000 g/m
3
). Ani v součtu s imisním pozadím (cca 520 g/m

3
) tedy nebude 

překročen imisní limit pro CO. 

Maximální vypočtená průměrná roční koncentrace CO činí 1,99 g/m
3
, resp. 1,91 g/m

3
. 

Imisní limit není stanoven. 
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IMISE BENZENU 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem dopravy související se 

záměrem byl vypočten 0,015 g/m
3 

pro variantu 1 a 0,014 g/m
3 

pro variantu 2, coţ je méně 

neţ 1 % imisního limitu (5 g/m
3
) i imisního pozadí (cca 3 g/m

3
).  

ZÁVĚR 
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací 

znečišťujících látek po rozšíření VTP v Ostravě - Porubě. 

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, ţe 

z hlediska dodrţování imisních limitů nebude provozem související dopravy a parkovišť 

docházet k překračování imisních limitů. 

 

Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č. 6 k nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, pouţívá 

k výpočtu maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvaţovaných 

zdrojů na jmenovitý výkon, coţ nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na 

to, ţe všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou 

překročeny při daných vstupních hodnotách.  

 

Vlivy výstavby a provozu areálu na ovzduší jsou hodnoceny jako stálé po dobu trvání 

provozu záměru, vratné, co rozsahu i do velikosti málo významné. 

 

D.3 Hluk, vibrace 

Hlukové vlivy byly uvedeny a komentovány v oddílu D.I. a jsou podrobně rozvedeny 

v hlukové studii v příloze oznámení. Výpočtové body byly popsány v kapitole D.I.1. 

 

Hlukové vlivy byly vypočteny pro stacionární a liniové zdroje. 

 
Ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

Výp. bod č. výška [m] 
LAeq,T [dB] před 

realizací 

LAeq,T [dB 

po realizaci 

2 6 52,0 
55,6 

 

2 9 53,9 57,4 

3 6 62,6 
65,1 

65,7 

3 9 63,2 65,7 
 

Hluk ze stacionárních zdrojů - provoz VTP 

Za hluk ze stacionárních zdrojů byl v tomto případě povaţován hluk z provozu 

vzduchotechnických a chladících zařízení objektu včetně automobilového provozu mimo 

veřejné komunikace. Vzduchotechnická a chladící zařízení na střechách objektů jsou 

modelovány součtovým akustickým výkonem (Lwa = 81,6 dB pro kaţdou budovu). Veškerá 

parkoviště na ploše areálu VTP s výjimkou těch u komunikací jsou situována v podzemí. 

 

Ekvivalentní hladiny hluku - provoz VTP 

Za hluk ze stacionárních zdrojů byl v tomto případě povaţován hluk z provozu 

vzduchotechnických a chladících zařízení objektu včetně automobilového provozu mimo 

veřejné komunikace. Vzduchotechnická a chladící zařízení na střechách objektů jsou 
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modelovány součtovým akustickým výkonem (Lwa = 81,6 dB). Veškerá parkoviště na ploše 

areálu VTP s výjimkou těch u komunikací jsou situována v podzemí. 

 
Ekvivalentní hladiny hluku - provoz VTP 

Výp. bod č. výška [m] 
LAeq,T [dB] 

doprava*) 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 

celkem 

  denní doba 

4 3 41,5 32,7 42,0 

4 6 42,9 34,3 43,4 

4 12 45,5 34,1 45,8 

5 3 43,2 32,1 43,5 

5 6 44,7 33,8 45,0 

5 12 47,0 34,3 47,2 

6 3 39,1 32,3 39,9 

6 6 40,8 36,4 42,1 

7 3 42,6 33,7 43,1 

7 6 43,9 35,8 44,5 

  noční doba 

4 3 32,5 32,7 35,6 

4 6 33,8 34,3 37,1 

4 12 36,5 34,1 38,5 

5 3 34,1 32,1 36,2 

5 6 35,6 33,8 37,8 

5 12 37,9 34,3 39,5 

6 3 30,5 32,3 34,5 

6 6 32,1 36,3 37,7 

7 3 33,4 33,9 36,7 

7 6 34,7 36,0 38,4 

*) doprava mimo veřejné komunikace 

 

Dopravní hluk 

Z tabulky č.4 hlukové studie je patrné, ţe během provozu nového areálu VTP dojde ke 

zvýšení dopravního hluku v okolí ul. Dr. Slabihoudka o max. 3,6 dB, a zde i v současné době 

dochází k překročení hygienického limitu akustického tlaku pro dopravní hluk (viz. okolí 

výpočtového bodu 3). Pro danou komunikaci nejsou k dispozici údaje o četnosti provozu z 

roku 2000 a nelze tudíţ podat důkaz o existenci staré hlukové zátěţe. U zástavby v okolí ul. 

Studentská č.p. 1771 - 1773 k překročení hygienického limitu nedojde. 

 

Hluk ze stacionárních zdrojů 

Z tabulky č.5 je patrné, ţe vlivem provozu hodnoceného areálu nedojde k překročení 

hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů 

v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době ani v nejhlučnější hodině v době noční. 

 

Dále uvedené zhodnocení výsledků platí za dodrţení následujících podmínek: 

1. Hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové sloţky 

2. Součtový akustický výkon vzduchotechnického a chladícího zařízení na kaţdé z 

budov nesmí překročit 81,6 dB (limit pro kaţdou budovu!) 

3. Parkoviště v areálu VTP budou realizována v podzemí s výjimkou 530 

parkovacích stání u účelových komunikací 
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Poţadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. hluk v chráněném venkovním prostoru 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, § 12, odst. 3, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v 

chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví součtem 

základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a 

místo dle přílohy č. 3. 

-  korekce  +  5 dB......  provoz na pozemních komunikacích 

  +10 dB ...... okolí hlavních komunikací 

  - 10 dB ...... noční doba 

 

Na základě výsledků uvedených v tabulkách č. 4 a 5 lze konstatovat, ţe vlivem provozu 

nového areálu VTP v Ostravě-Porubě za dodrţení podmínek uvedených v kap. 7., v 

chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, odst. 3) zákona 

258/2000 Sb.: 
 

a) bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v denní době v okolí ulice Dr. 

Slabihoudka (výpočtový bod č. 3) 

 

b) bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v denní době v okolí ulice 

Studentská (výpočtový bod č. 2) 

 

c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 

pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 

 

d) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 

pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době 

 

Vlivy na hlukovou situaci v území jsou díky zvýšení intenzit dopravy povaţovány za 

významné negativní vlivy, vratné, trvalé po dobu trvání záměru. 

 

 

D.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Záměr bude koncipován tak, aby neměl významný vliv na charakter odvodnění 

oblasti. Přestoţe jeho součástí bude vybudování rozsáhlých zpevněných a zastavěných ploch, 

čímţ by mohlo dojít ke zrychlení odtoku vody z území, jsou zde navrţena opatření pro 

zasakování a retenci dešťových vod. Konkrétní projektové řešení vyplyne z následných 

stupňů projektové přípravy záměru.  

V době následné projektové přípravy bude aktuální způsob odvádění dešťových vod 

konkretizován, projednán s dotčenými úřady a organizacemi a budou akceptovány poţadavky 

správce vodních toků a vodoprávního úřadu. 

 

 Změny hydrologických charakteristik 

K významným změnám hydrologických poměrů nedojde. Retence a zasakování budou 

navrţeny tak, aby nedocházelo k vybřeţování přítoků Porubky a následně Porubky samotné. 
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V jednom místě dojde ke kříţení nově navrhovaného dopravního napojení lokality 

s místní vodotečí. Územní studie předpokládá v tomto místě zatrubnění vodoteče, její 

zasypání a průchod komunikace po terénu. Toto řešení je však z hlediska průchodnosti 

systémů méně vhodné, neţ přemostění vodoteče. V tomto případě lze doporučit (se zváţením 

finančního zatíţení) následné alternativní projekční řešení tak, aby byl zajištěn pod mostním 

tělesem dostatečný prostor pro migraci drobných ţivočichů. 

 

 Vliv na kvalitu vod 

Záměr nebude přinášet negativní vlivy na povrchové nebo podzemní vody. Vlivy 

záměru budou dány zejména zaústěním dešťových vod z potenciálně znečištěných 

komunikací a pojezdových a manipulačních ploch do zásaku a přes retenci do povrchových 

vod. To ale bude ošetřeno jednak jejich vedením přes retenční nádrţ se stavítkem, kde by bylo 

moţno případné masivnější znečištění zachytit, a také zde bude moţno průběţně provádět 

vzorkování odváděných vod, jednak, coţ je podstatné, instalací odlučovačů ropných látek se 

sorpčním stupněm pro zajištění potřebné účinnosti (odlučovačů) na odtoku z retence  

dešťových vod nebo na zaústění dešťových vod z rizikových ploch (parkoviště na povrchu) 

do retenčních nádrţí. 

Splaškové vody včetně předčištěných vod z gastronomických technologií budou 

odváděny stávající městskou kanalizací na ÚČOV, znečištění vod těmito vodami tedy 

nehrozí. 

Záměr nebude při poţadovaném stupni čištění dešťových vod před jejich zásakem a 

při vhodném nakládání s vodami vykazovat zásadní vlivy na podzemní vody a zdroje vody 

v území. Pitná vody bude odebírána z veřejného vodovodního řadu zásobovaného z VD 

Kruţberk. 

 

Vlivy na vody jsou v součtu charakterizovány svým rozsahem a velikostí jako 

významné, avšak únosné, trvalé, vratné z hlediska ovlivnění kvality vod, nevratné z hlediska 

změny způsobu odvodnění území. 

 

D.5 Vlivy na půdu 

 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

 Záměr nebude mít ţádný vliv na zábor půd do pozemků určených k ochraně lesa. 

V případě zásahu do ochranného pásma lesa bude s příslušným správním úřadem vyjednána 

výjimka. 

 Záměr bude vyţadovat zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 28 ha (pokud bude 

odnímána celá plocha areálu). Skutečný zábor se předpokládá v rozsahu podstatně niţší, 

avšak z hlediska funkčnosti a členění pozemku je jednodušší a účelnější odejmout celý 

pozemek, aby bylo zajištěno jeho vhodné obhospodařování. Nezpevněné části pozemku 

budou osety a osázeny v souladu s projektem ozelenění. 

 Jedná se o půdy nejvyšší kvality (převaţující část je I.a II. třídy ochrany), v současné 

době mimo zastavitelné území. Odnětí bude trvalé, dojde tedy k nevratné změně stávajícího 

způsobu v uţívání půdy. Pozemky budou odnímány postupně v závislosti na postupu zástavby 

v území, po celou dobu však bude zajištěn přístup na zbylou část pozemků. Přesné vymezení 

této plochy bude doloţeno v rámci územního řízení a ţádosti o odnětí půdy ze ZPF.  

 Pro účely řízení o souhlasu k odnětí půdy ze ZPF bude předloţena řádně vyplněná 

ţádost s potřebnými náleţitostmi týkajícími se zejména nakládání s kulturními vrstvami 

skrytými z povrchu pozemku. Ty budou patrně částečně vyuţity pro terénní úpravy v lokalitě, 

avšak značná část kulturních zemin bude odvezena k rekultivačním účelům v jiných 
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lokalitách. Vyčíslení objemu ornice a podorničních vrstev bude upřesněno na základě 

pedologického průzkumu a skutečného rozsahu odnětí. Bilance zemin bude zřejmě značně  

přebytková.  

  

Znečištění půdy a horninového prostředí 

Záměr nebude přinášet znečištění půdy a horninového prostředí za hranicí pozemku 

dotčeného výstavbou. Pod vlastním záměrem budou plochy zpevněny a odvádění 

znečištěných dešťových vod přes odlučovače ropných látek znečištění půdy vlivem splachu 

z těchto ploch omezí na minimum.  

 

Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako negativní, trvalé, nevratné, co do rozsahu a velikosti vliv 

významné. Jedná se spolu s hlukovými vlivy dopravy o nejvýznamnější vliv záměru. 

  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Tyto vlivy při realizaci záměru nenastanou. 

 

D.6 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Záměr neovlivní horninové prostředí lokality. 

Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroţeny nebo 

ovlivněny. 

 

D.7 Ostatní vlivy 

 

Změny hydrogeologických charakteristik 

Není předpoklad, ţe by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané 

lokality. Místně můţe být omezena dotace podzemních vod dešťovými vodami, coţ ale bude 

kompenzováno zásakem a retencí vod. 

 

Vliv na chráněné části přírody, ÚSES, VKP 

Stavba není v přímém kontaktu s ţádnou zvláště chráněnou částí přírody a vzhledem ke 

svému charakteru nemá  na blízká ani vzdálená chráněná území ţádný vliv.  

Lokalitu obklopuje regionální biocentrum Březí vloţené na regionálním biokoridoru, který je 

veden podél západního a severního okraje pozemku výstavby. V současné době je tato část 

biokoridoru a biocentra jiţ funkční.  

Do šířky a umístění biokoridoru nebude zasahováno s výjimkou dopravního napojení lokality. 

Hodnocení tohoto vlivu autorizovaným projektantem ÚSES bude detailněji doloţeno 

k územnímu řízení. Vlastní areál nebude obsahovat aktivity, které by funkčnost regionálních 

prvků ÚSES významně ovlivňovaly. 

Záměrem budou dotčeny VKP ze zákona – místní vodoteče – napojením odváděných 

dešťových vod a kříţením komunikace s vodotečí. 

 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Záměr bude přinášet zvýšenou produkci odpadů, z nichţ převaţující podíl budou mít obalové 

materiály, které jsou vyuţitelné. Produkce odpadů určených ke skládkování nebude 

zanedbatelná, lze však dosáhnout zpracování části produkovaných odpadů na alternativní 

palivo nebo jiný druh jejich materiálového vyuţití. Celkově navíc nelze přesně skladbu 

produkovaných odpadů stanovit, neboť nejsou známy záměry, které mají být v lokalitě 

umístěny. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů jsou trvalé, vratné, málo významné. 
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D.8 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 
 

Flóra: 

Pro záměr nebude potřebné realizovat plošné kácení dřevin. Pro odstranění dřevin v místě 

dopravního napojení bude  zpracována inventarizace se stanovením počtu kusů, výčtem druhů 

a uvedením obvodu kmene. Za skácené jedince bude realizována náhradní výsadba. 

 

V území byl v minulosti zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů fauny. Pro případný zásah 

do jejich biotopů by bylo nutno poţádat o výjimku z ochrany druhů, v kaţdém případě u 

konkrétních projektů bude nutné jejich pečlivé prozkoumání. 

Jedná se zejména o zásah do biotopů druhů bezobratlých, u nichţ není moţný transfer. 

Dále mohou být dotčeny některé druhy plazů a obojţivelníků, zejména při střetu komunikace 

s místní vodotečí. 

 

Jedná se o druhy: 

 

Fauna 
batolec červený Apatura ilia – O – zásah do biotopu druhu  

batolec duhový Apatura iris – O – zásah do biotopu druhu  

bělopásek topolový Limenitis populi – O – zásah do biotopu druhu  

otakárek fenyklový Papilio machaon – O – zásah do biotopu druhu  

ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO – zásah do biotopu druhu  

modrásek bahenní Maculinea nausithous – SO – zásah do biotopu druhu  

čmelák r. Bombus – O – zásah do biotopu druhu  

mravenec r. Formica – O – zásah do biotopu druhu  

prskavec r. Brachinus – O – zásah do biotopu druhu  

střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri – O – zásah do biotopu druhu  

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O – zásah do biotopu druhu  

ropucha obecná Bufo bufo – O, NT – zásah do biotopu druhu, transfer  

ropucha zelená Pseudepidalea viridis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer  

rosnička zelená Hyla arborea – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer  

skokan štíhlý Rana dalmatina – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer 
skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT – zásah do biotopu druhu, transfer  

ještěrka obecná Lacerta agilis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer  

slepýš křehký Anguis fragilis – SO, LC – zásah do biotopu druhu, transfer  

uţovka obojková Natrix natrix – O, LC – zásah do biotopu druhu, transfer 
křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT – zásah do biotopu druhu 
slavík obecný Luscinia megarhynchos – O, LC – zásah do biotopu druhu  

bramborníček černohlavý Saxicola torquata – O, VU – zásah do biotopu druhu  

lejsek šedý Muscicapa striata – O, LC – zásah do biotopu druhu 
ţluva hajní Oriolus oriolus – SO, LC – zásah do biotopu druhu  

ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I – zásah do biotopu druhu 
netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV – zásah do biotopu druhu 
veverka obecná Sciurus vulgaris – O, NE – zásah do biotopu druhu 

 

V případě dotčených druhů bezobratlých se většinou jedná o dotčení z důvodu zásahů do 

lesního prostředí a okraje lučních přechodů v souvislosti s napojením obsluţných komunikací. 

Zmíněné druhy zde byly zjištěny anebo pozorovány v blízkém okolí. Dotčení jednotlivců a 
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vývojových stádií je pravděpodobné, nicméně zásah nemůţe ovlivnit druhy na úrovni jejich 

populace.  

V případě obojţivelníků nebylo rozmnoţování zjištěno, dotčení se uvaţuje především v 

souvislost s migrací územím a výskytem na ploše lesa a v okolí potoka. Totéţ platí u plazů, 

kteří se navíc vyskytují při lesních okrajích přímo v dotčeném území, to se zde i rozmnoţují. 

V případě ptáků budou dotčeny především druhy vázané na lesní prostředí, kde dojde k jeho 

částečnému zániku vznikem napojení obsluţných komunikací. Křepelka polní a bramborníček 

hnědý byli zjištěni na travnatých plochách území. Podobně bude v lesním prostředí dotčena i 

veverka obecná. Dotčení netopýra rezavého je uvedeno z důvodu nálezu obsazené dutiny v 

dotčené části lesa. Ostatní druhy netopýrů budou ovlivněny jen částečně zásahem do 

loveckého prostředí, zásah však není uvaţován výrazně negativně, neboť se týká jen plošně 

malého území a ostatní druhy zde zejména loví nebo přeletují. 

 

Poškození ekosystémů 

Realizací záměru dojde k odstranění stávajícího biotopu kulturních společenstev 

obhospodařované orné půdy, které bude nevratně zničeno v rozsahu prakticky celého 

pozemku. Částečně bude následně obnoven porost v místech určených k ozelenění, avšak 

vzhledem k ruchu v lokalitě se jiţ nebude jednat o společenstva přirozená. 

Přesto, ţe v lokalitě byly zjištěny druhy chráněné podle zvláštních předpisů, jejich dotčení se 

předpokládá jen na úrovni jedinců různých vývojových stadií, nikoliv populací nebo zničení 

biotopů. 

Z těchto důvodů je tento vliv povaţován za trvalý, nevratný, z hlediska velikosti nepříliš 

významný, únosný. 

 

Celkově lze konstatovat, ţe z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a ekosystémů - bude mít 

navrhovaný záměr vliv významný, avšak únosný , a to zejména z důvodu dotčení přirozeného 

prostředí části druhů fauny. 

  

Jiné vlivy 

 Areál bude v souladu se schváleným plánem ozelenění osázen a oset (viz příklad – 

obdobný areál oznamovatele v ČR). Bude zajištěna průchodnost regionálního biokoridoru 

vedeného při východním okraji dotčeného pozemku. 

 

D.9 Vlivy na krajinu 
 

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení 

 

Zájmové území se rozkládá v oblasti, jejíţ okolí je jiţ v současnosti urbanizované. Okolí 

záměru je především určeno k bytové zástavbě a drobným sluţbám, s mírně rušivými vlivy 

nebo s rizikem havárií (benzínové pumpy, obchody, věda a výzkum apod.). Dotčené  

pozemky jsou v současné době  intenzivně zemědělsky obhospodařované, v okolí se nacházejí 

lesy zvláštního určení – příměstské lesy určené k rekreaci obyvatelstva a jako biocentrum, 

s poměrně vysokou biologickou hodnotou. Do jejich funkce nebude významným způsobem 

zasahováno, avšak místní dotčení nelze zcela vyloučit. 

 

Charakteristika daného krajinného rázu 

Širší území má částečně ráz příměstské zástavby s vícepodlaţními objekty, do níţ 

oznamovaný záměr zapadá, částečně zástavby rodinnými domy moderního charakteru. Na 

zástavbu navazují rozsáhlé plochy lesních porostů a orné půdy, vodoteče v území jsou 
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pohledově nevýrazné, doprovázené liniovou zelení. Zeleň podél komunikací se prakticky 

nevyskytuje, nejsou-li a priori vedeny lesními porosty. 

 

Vliv na krajinný ráz 

Stavba rozsáhlého komplexu staveb s komunikačním napojením bude mít výrazný lokální vliv 

na vzhled krajiny. Pohledově bude ale komplex navazovat na zástavbu obdobného charakteru, 

k níţ bude přiléhat. Z hlediska dálkových pohledů budou území krýt lesní porosty 

regionálního biocentra. S ohledem na typ krajiny a okolní zástavbu je moţno tento vliv 

povaţovat za lokálně významný, avšak únosný. Po stránce vzhledové budou pro následný 

stupeň přípravy nebo v regulativech územního plánu stanovena omezující opatření z hlediska 

podlaţnosti objektů obestavěného prostoru (navrţeno je max. 5 podlaţí), procenta ozelenění 

pozemků, míry vyuţití pozemků pro parkování, barevné provedení, umístění reklam, způsoby 

osvětlení objektů i komunikací atd.  

 

 Vlivy na krajinu jsou charakterizovány jako významné, avšak únosné, nevratné, 

trvalého charakteru. 

 

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 

Výstavbou a provozem záměru nebudou nepříznivě ovlivněny ţádné další budovy ani 

architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské výtvory.  

 

 

D.II ROZSAH VLIVŮ 

 

 Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.  

 Synergické působení negativních faktorů v území se nepředpokládá. 

Nejvýznamnějším, i kdyţ podlimitním a záměrem málo ovlivněným vlivem z hlediska vlivů 

na obyvatelstvo bude hluková zátěţ v území, spojená s dopravou, a zábor zemědělských 

pozemků nejlepší bonity. Se záborem ZPF a průchodem dopravních systémů lesními porosty 

souvisí i zásahy do biotopů významných druhů fauny,  z nichţ nejhůře kompenzovatelné jsou 

zásahy do biotopů bezobratlých.. 

 Méně významně budou ovlivněny voda a ekosystémy. 

 

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Záměr si nevyţádá doprovodné stavby a činnosti, které by nebyly uvedeny v tomto 

oznámení. 

 

Rozvoj navazující infrastruktury 

Nebude ovlivněn. 

 

Vliv na rekreační vyuţití krajiny 

Plocha předmětného pozemku není vyuţívána k rekreačním účelům. Okolní lesy 

určené k rekreačnímu vyţití obyvatelstva nebudou záměrem dotčeny a v tomto kontextu se 

tedy ţádný vliv na rekreační vyuţití krajiny nepředpokládá. Naopak vybudování dopravního 

napojení lokality paradoxně můţe pro rekreaci okolní území zpřístupnit. 

 

Biologické vlivy 

Záměr nebude mít ţádné přímé ani  nepřímé biologické vlivy na prostředí. 
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D.III MOŢNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska 

dopadu na stav ţivotního prostředí nenastane. 

 

 

D.IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

Pro omezení, prevenci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů je navrţeno: 

 

a) pro fázi přípravy území 

 

 Zpracovat a předloţit úplnou ţádost o odnětí ze ZPF s potřebnými náleţitostmi, včetně 

zdůvodnění umístění záměru. 

 Zajistit zpracování hydrogeologického a pedologického průzkumu, radonového 

průzkumu a do projektu zapracovat poţadavky, které z výsledku průzkumu budou 

vyplývat, zejména otázku protiradonových opatření a otázku moţnosti zásaku nebo 

retence. 

 Zajistit zpracování inventarizace zeleně v místě průchodu dopravního napojení lesním 

porostem. 

 Zpracovat harmonogram výstavby a havarijní plán z hlediska ochrany vod pro fázi 

výstavby kaţdé z etap, závazný pro všechny subjekty, jejichţ záměry budou v území 

umístěny. 

 Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti 

s výskytem organismů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

114/1992 Sb., a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Jedná se v rámci zákona 

č. 114/1992 Sb. o §5 odst. 1 a 3 – obecná ochrana rostlin a ţivočichů; §5a odst. 1, 6 a 

7 – ochrana volně ţijících ptáků; §50 – základní podmínky ochrany zvláště 

chráněných druhů ţivočichů; §56 a §77a – povolení výjimky z ochranných podmínek 

ţivočichů v kategorii druhy ohroţené, silně ohroţené a kriticky ohroţené (KÚ); §57 – 

souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů ţivočichů; §65 – 

dotčení zájmů ochrany přírody; §66 – omezení a zákaz činnosti; §67 – povinnosti 

investorů, zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (mj. 

vybudování technických zábran, vybudování refugií – náhradních ploch pro umístění 

přemisťovaných jedinců, transfery ţivočichů a rostlin) na základě rozhodnutí orgánu 

ochrany přírody. V případě vyhlášky č. 395/1992 Sb. pak §16 odst. 1 – ochrana 

zvláště chráněných druhů ţivočichů.  

 Je nezbytné vypracovat biologické hodnocení záměru před jeho realizací. V tomto 

ohledu je doporučeno poţádat KÚ Moravskoslezského kraje o stanovisko k rozsahu a 

formě biologického hodnocení. Účelem bude zejména podrobná identifikace rostlin a 

ţivočichů a jejich dotčení, které bude nutným podkladem k získání výjimek 

z ochranných podmínek druhů a zásahům do některých částí území (ÚSES, VKP). 

 Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí, je nutné 

realizovat mimo období reprodukce většiny ţivočišných druhů. To se týká kácení 

dřevin a prvotních zásahů do půdního horizontu – půdních skrývek a plošných 

výkopů, zásahů do vodního prostředí. Kácení dřevin je moţné mezi 1. 10. a 31. 3. 

daného roku. Prvotní zásahy je moţné provést mimo období rozmnoţování ţivočichů, 
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tj. mimo 1. 4. aţ 31. 7. daného roku. Ostatní stavební práce je moţné provádět bez 

omezení. Bez finančních nároků. 

 Je vhodné zajistit biologický (ekologický) dozor stavby, minimálně pro realizaci 

prvotních zásahů do území. Účelem dozoru bude zajistit minimalizaci škod ověřením 

vhodného termínování prací (dohled nad pracemi), realizaci migračních bariér a 

zajištění záchranných transferů některých ţivočichů, především před zahájením stavby 

(zejména obojţivelníci a plazi).  

 Při stavebních zásazích v blízkosti vodního toku (případné mostní objekty) bude 

postupováno tak, aby základové spáry byly hloubeny na sucho s odvedením vody 

obtokovým korytem (respektive dočasným překrytím). Účelem je eliminovat intenzitu 

zákalu vody a dobu jeho trvání.  

 Zajistit zpracování podrobných kartogramů dopravního zatíţení území s návrhem 

vedení dopravy tak, aby nedocházelo k jednostrannému přetěţování komunikací. Na 

základě takto aktualizovaného kartogramu aktualizovat hlukovou studii a navrhnout 

případně potřebná protihluková opatření v kritických místech.  

 V případě, ţe bude uvaţována realizace protihlukových stěn, případně objektů 

s velkými průhlednými plochami včetně autobusových zastávek, je zakázáno pouţití 

průhledných anebo lesklých ploch (viz ustanovení §5a z. č. 114/1992 Sb. – ochrana 

volně ţijících ptáků). Alternativou je pouţití neprůhledných materiálů, případně 

mléčně zabarveného skla. Pouţití siluet dravců je nefunkční a nepřijatelné. Jediným 

efektivním řešením je následné polepení nebezpečných ploch svislými pruhy hustě 

vedle sebe (min. 2 cm pruhy 10 cm od sebe, alternativně 1 cm co 5 cm). Pro budovy 

jsou vhodné skla s minimálním odrazem.  

 V případě venkovních světelných zdrojů je ţádoucí, aby bylo osvětlení konstruováno 

směrově tak, aby byly světelné emise do boku a vzhůru vyloučeny. Lze toho docílit 

speciálními světelnými zdroji, případně úpravou zdrojů stíněním seshora a ze stran. 

Z hlediska ovlivnění hmyzu (ale i jiných ţivočichů včetně člověka) lze doporučit 

vysokotlaké sodíkové zdroje (HSE), které jednak výrazně méně lákají hmyz 

(Eisenbeis & Hassel 2000), rovněţ mají přirozenější teplotu barvy. Vhodný by byl 

také časový reţim osvětlení, sniţující jeho výkon během klidné části noci.   

 Stavební a zemní práce spojené s produkcí významného hluku provádět denních 

hodinách mezi 7-18 hod. 

 Ověřit kapacitu ÚČOV v Ostravě-Přívoze pro zajištění dostatečného vyčištění 

splaškových odpadních vod. 

 Zajistit očistu vozidel vyjíţdějících na veřejné komunikace (např. pojezdem po 

oklepovém pásu), neprovádět mytí vozidel na nezabezpečených plochách, zajistit 

očistu veřejných komunikací v místě výjezdu ze staveniště. 

 Za prašného suchého počasí zajistit kropení skrytých ploch jako opatření proti 

prašnosti. 

 Se závadnými látkami nakládat jen na zabezpečených plochách a pod dohledem 

odpovědných pracovníků. 

 Projednat se správci toků a vodoprávním úřadem konečný způsob odvádění dešťových 

vod z území, jejich zasakování nebo retenci. 

 Zpracovat a projednat vhodný projekt ozelenění lokality. 

 Pro výstavbu v areálu stanovit regulativy z hlediska typu umisťovaných záměrů, 

podlaţnosti objektů, jejich barevného provedení, maximálního záboru pozemků pro 

parkoviště, stanovení minimálního podílu zeleně v areálu, způsobu osvětlení ve 

venkovních prostorech atd. 
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b) pro fázi provozu  

 

 Veškeré vzniklé i přijaté odpady pečlivě třídit a průběţně odváţet oprávněnými 

osobami mimo lokalitu nebo je skladovat v zabezpečených obalech. 

 Odpady předávat v maximální moţné míře k vyuţití, nikoliv k odstranění. 

 V souladu s povolením k vypouštění vod kontrolovat kvalitu vody vypouštěné 

z retenční nádrţe. 

 Pečovat o vysazenou zeleň, dosazovat uhynulé kusy. 

 Další opatření stanovit podle typu umisťovaných záměrů. 

 

 

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI 

 

 Vlastní záměr je běţným projektem, jehoţ výstupy i vstupy nejsou v současné době 

s potřebnou přesností známy vzhledem k neznalosti konkrétních umisťovaných aktivit. 

Nicméně s ohledem na předpokládané zaměření areálu na aktivity nerušivého charakteru a 

jejich zázemí lze pokládat tuto neznalost za akceptovatelnou. 

 Nedostatkem ve znalostech se dále jeví zejména neujasněnost projektu v oblasti 

dopravních intenzit vyvolaných na veřejných komunikacích. 

  

 

D. VI CHARAKTERISTIKA POUŢITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ  A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

 

Při zpracování tohoto hodnocení byly pouţity: 

 pochůzka a průzkumy na místě realizace, 

 předběţná studie území 

 platné legislativní předpisy v ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti práce, 

poţární ochrany, ochrany ţivotního prostředí, 

 znalosti vstupů a výstupů obdobných záměrů z jiných lokalit 

 programové vybavení SYMOS 97 a HLUK+ v poslední verzi 

 biologické průzkumy a rešerše předchozích materiálů v oblasti sledování flóry 

a fauny 

 

 
 

 

 

E. Porovnání variant řešení záměru 

 

Záměr je zpracován v zásadě invariantně, pouze s variantním napojením dopravy. V této 

chvíli nejsou přesně známy dispozice a rozměry budov umisťovaných v areálu. Varianty 

dopravního napojení se od sebe z hlediska vlivů na ţivotní prostředí liší jen minimálně 

z hlediska vlivů na faunu a flóru. Pro konečné řešení byla vybrána varianta č. 2 s ohledem na 

snazší technické řešení. 
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Porovnávání navrţené varianty s nulovou variantou postrádá význam – prakticky ţádný 

z vlivů na ţivotní prostředí, které navrhovaná varianta přináší, není v současné době 

produkován. Výjimkou je stávající hluková a imisní zátěţ v území a podél veřejných 

komunikací, coţ jsou údaje, které byly v příslušných kapitolách komentovány. 

 

Při přípravě záměru byly zjištěny některé potenciálně významné vlivy, pro které bylo 

navrţeno alternativní řešení. Jednalo se zejména o moţné zásahy do ekosystémů, které mohou 

být minimalizovány volbou varianty přemostění místní vodoteče místo původně uvaţovaného 

turbosideru v místě kříţení. Současně se jedná o způsob, jak zajistit dostatečnou průchodnost 

migračních cest přes území. 

 

V rámci předchozí přípravy byl hodnocen dopad případně vyuţitého vytápění zemním 

plynem. Přestoţe výsledky rozptylové studie nedávaly předpoklad nadměrného zatíţení 

ovzduší, byla pro realizaci vybrána a v tomto oznámení hodnocena varianta na stávající zdroje 

centrálního zásobování teplem (CZT).  

 

V průběhu projekční přípravy se mohou objevit odchylky od zde prezentovaného řešení, které 

však nebudou zásadního významu a nebudou mít významný vliv na závěry uváděné v tomto 

hodnocení. V kaţdém případě však bude ţádoucí aktualizovat hodnocení významných 

aspektů na základě upřesněného projektového řešení. 

 

F. Doplňující údaje 

 

Doplňující údaje, zejména mapové přílohy a odborné studie, jsou zařazeny v přílohách 

oznámení. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

Investor a oznamovatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

Název záměru:  Rozšíření areálu VTP Ostrava  

  

Kapacita záměru: - celková plocha 28,28 ha 

- plocha komunikací a parkování 3,40 ha 

- počet parkovacích míst:  

výstavb

a 

parkoviště 

celkem 

parkoviště u 

komunikace 

1.etapa 1585 200 

2.etapa 333 54 

3.etapa 1026 186 

4.etapa 294 90 

celkem 3239 530 

- zeleň 5,54 ha 

 

Zařazení záměru dle 

přílohy č. 1 zákona: 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně   nákupních 

středisek, o celkové výměře nad 3000 m
2
   zastavěné 

plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou   nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

 

10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m
2
.     

  

 

 

3. Umístění záměru  

   Kraj: Moravskoslezský 

   Správní obvod: Ostrava-Poruba 

   Katastrální území: Poruba  

  

Oznamovatel připravuje v rámci předkládaného záměru rozšíření areálu vědecko-

technologického parku. Areál bude navazovat na stávající obdobný areál v okolí VŠB-TU 

Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava, kde jiţ není pro umístění dalších objektů místo.  

Předpokládá se, ţe areál bude slouţit pro umístění navazujících nerušivých aktivit se 

zaměřením na vědu, moderní technologie, kompletaci elektronických výrobků, sluţební byty 

a potřebnou občanskou vybavenost. V areálu bude zaměstnáno cca 3400 zaměstnanců. 

V ploše areálu budou zřízeny páteřní komunikace. Stávající cyklotrasy a turistické nebo 

vycházkové trasy zůstanou zachovány. 
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Zástavba je umístěna výhradně na nezalesněných plochách a je rozčleněna dalšími, svým 

rozsahem významnými nezastavitelnými nově ozeleněnými plochami. Tyto plochy spojují 

protilehlé okraje stávajících lesních ploch novou výsadbou a rozdělují tak plochu louky na pět 

stavebních celků. Výsledkem realizace má být zástavba v příměstském lesoparku, jeţ 

současně umoţní alespoň částečnou průchodnost ekosystémů urbanizovanou krajinou. 

Investiční záměr bude rozdělen do 4 etap, které budou postupně naplňovány. 

Výškové uspořádání je řízeno jednotlivými zónami, maximální výška se předpokládá 5 

podlaţí. 

Parcely jsou uspořádány v pevné struktuře a řádu, který se rozvíjí od severovýchodu na 

jihozápad. 

Páteř tvoří hlavní příjezdová komunikace, probíhající podél severního okraje lesa. Na tuto 

trasu navazují obsluţné příjezdové komunikace k jednotlivým zónám zástavby. 

Této navrţené struktuře se podřizuje i uspořádání objektů na jednotlivých parcelách, zde je 

kladen důraz na podélné řazení s minimálními odstupy. 

Relativní přísnost zvolené urbanistické struktury je změkčena konfigurací terénu – výškové 

rozdíly umoţní vznik zajímavých pohledových perspektiv. 

Objekty budou napojeny na centrální zásobování teplem.  

Doprava spojená se záměrem bude významná a při nevhodném dopravním řešení by mohla 

vést ke zvýšení intenzity průjezdů vozidel na veřejných komunikacích v okolí. Předpokládá 

se, ţe v blízkosti Slabihoudkovy komunikace bude nutno zřídit protihlukovou stěny. 

Pro výstavbu objektu bude nutno odejmout přes 28 ha zemědělské půdy, z nichţ cca  13 ha 

bude zastavěno nebo zpevněno a zbývající část bude ozeleněna. Pro záměr se v současné době 

nepředpokládá významné kácení vzrostlé zeleně, kácení bude nutné pouze pro průchod 

komunikace lesem.  

Dešťové vody z areálu budou odváděny přes retenční prostory do místních drobných vodotečí 

a částečně budou zasakovány. Vody, které by mohly být znečištěny úkapy ropných látek, 

budou čištěny v odlučovačích ropných látek. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do městské kanalizace a následně na ústřední 

čistírnu odpadních vod. Vody ze stravovacího zařízení budou předčištěny v odlučovačích 

tuků. 

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo byly zvaţovány zejména moţné vlivy hluku z dopravní 

zátěţe i vlastního provozu areálu. Zpracovaná hluková studie prokázala, ţe příspěvek ke 

stávající značné hlukové zátěţi území, pocházející zejména z dopravy na místních 

komunikacích, je v některých místech významný a bude sluchově postiţitelný (přes 3 dB). 

Z tohoto důvodu je nutno zajistit organizačně usměrnění dopravy spojené s areálem např. 

novými odbočovacími pruhy. 

Dalším zvaţovaným vlivem byl příspěvek všech aktivit provozovaných v území (včetně 

dopravy) na kvalitu ovzduší. Tyto příspěvky jsou velmi nízké, v řádu desetin procent imisního 

pozadí území, a nebudou příčinou překračování imisních limitů v zemí.  

 

Významné by mohly být vlivy na faunu a ekosystémy v okolí pozemků, zejména v lesních 

porostech regionálního biocentra Březí. Zde byly zjištěny některé zvláště chráněné druhy 

fauny, zejména bezobratlých, plazů a obojţivelníků, ale i některých druhů ptáků, které by 

mohly být výstavbou ohroţeny. Pro tyto účely bude na základě biologického hodnocení nutno 

zajistit výjimky z ochrany těchto druhů, zřídit refugia a jejich transfer, budou-li to výsledky 

biologického hodnocení vyţadovat. 

 

 Celkově je moţno charakterizovat vlivy spojené s výstavbou a provozem rozšíření 

areálu vědecko-technologického parku jako významné zejména z hlediska záboru zemědělské 
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půdy a vlivů na ekosystémy, faunu a hlukovou situaci, avšak při splnění navrţených 

minimalizačních opatření jsou únosné. Vlivy na obyvatelstvo se předpokládají místně 

významné z hlediska hlukové zátěţe, nevýznamné z hlediska moţného znečištění ovzduší.  

 Záměr povede k významnému zvýšení zaměstnanost v území a přinese zlepšení 

zázemí významných akademických pracovišť v území. 

  

 

V Opavě dne 18.2.2012 
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Oznámení zpracovala:   Ing. Pavla Ţídková 

     Polní 293, 747 62  Mokré Lazce 

      osvědčení č.j.  4094/435/OPVŢP/95, 

prodlouţeno rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11.  

 

 

 

Na zpracování oznámení se podíleli: 

      RNDr. Vladimír Suk,  

      Ostrava, tel. 604 750 530     

      hluková studie 

 

      Ing. Milan Číhala, Ing. Zdeněk Sklenář 

     Technické sluţby ochrany ovzduší Ostrava spol. 

     s r.o., Janáčkova 1020/7, 

     702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

     tel: +420 596 124 897, fax: +420 596 113 139 

     rozptylová studie 

 

      Mgr. Radim Kočvara, 

Záříčí u Chropyně, tel. 604 356 795 

      biologické průzkumy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis zpracovatele oznámení: ……………………………….. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

MAPOVÉ PŘÍLOHY 
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VÝSLEDKY BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

A STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY PŘÍRODY 
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