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Anotace 

Diplomová práce se věnuje tématu posouzení vlivu výstavby autoservisu na 
okolní bytovou zástavbu. Základem tohoto posouzení je charakteristika lokality 
vybrané pro umístění stavby, popis provedení stavby a také informace o použitých 
opravárenských technologiích. Nezbytnou součástí práce je přehled legislativních 
zákonů a předpisů platných v dané oblasti. 

Hlavním cílem práce je na konkrétním příkladu zmapovat možné negativní 
vlivy stavby autoservisu na okolní bytovou zástavbu od zahájení stavby po vlastní 
provoz, včetně opatření k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců servisu. 

 

Klíčová slova: posouzení vlivu stavby, provoz autoservisu, provedení stavby, 
opravárenské technologie, legislativa, ochrana zdraví 

 

Summary 

The diploma thesis dedicated to topic of the influence of car repair shop 
construction towards the surrounding residential area. The base of this 
assessment is a characteristic of the locality selected for the location of the 
construction, description of building construction and also information’s about used 
repair technologies. Necessary part of the thesis is overview of applicable 
legislative acts, and regulations valid in this area. 

The aim of the thesis is to chart a concrete example of possible negative 
influences related with car repair shop construction towards the surrounding 
residential area from the start of construction to the actual operation, including 
measures to health protection of car repair shop employees. 

 

Keywords: influence assessment of building, operation of the car repair 
shop, description of building, repair technologies, legislative, 
health protection 
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1 Úvod 
Každý zásah do chodu zaběhnuté společnosti přináší pro majitele a její 

management řadu velmi zásadních rozhodnutí. Pominu-li možnost, že se firmě 
z nejrůznějších příčin „nevede“ podle předpokladů a vedení nezbývá než omezit 
rozsah svých aktivit nebo dokonce ukončit činnost, pak druhou variantou je 
naopak rozvoj společnosti. 

Také tato skutečnost však přináší řadu problémů. Rozvoj firmy zpravidla 
generuje potřebu přijímání nových zaměstnanců, nákupu nových technologií, 
skladovacích prostor a podobně, což ve svém důsledku znamená nutnost získat 
k činnosti nové prostory. 

Ideálním stavem v tomto případě je možnost využít dosud prázdné prostory 
v rámci stávajícího sídla společnosti. Náklady na jejich úpravy bývají poměrně 
nízké a rozsahem se práce většinou omezují na drobné stavební úpravy. Velkou 
výhodou je určitě fakt, že nedochází ke změně adresy a s tím související řady 
nutných změn, počínaje změnou zápisu v obchodním rejstříku, informování všech 
partnerů, až například po výměnu firemních materiálů. 

Druhou možností, samozřejmě pokud existují vhodné plochy ve stávajícím 
areálu nebo lze získat odpovídající pozemky bezprostředně navazující na areál, je 
výstavba nového objektu přesně podle aktuálních potřeb. Také v tomto případě 
nedojde ke změně sídla společnosti a navíc se dá předpokládat, že bude možnost 
využít současného napojení objektu na infrastrukturu, případně pouze stávající 
přípojky rozšířit. 

Jako minimálně třetí volba se jeví možnost postavit novou provozovnu zcela 
mimo stávající sídlo společnosti, tedy začít stavět tak říkajíc „na zelené louce“. 
Problémem může být z provozního hlediska právě vzdálenost mezi samotnými 
provozovnami, složitá logistika, rozdělení kompetencí, ale například také nejasná 
organizační struktura pro zákazníky. 

Je samozřejmě pouze na vedení společnosti, aby byly vždy pečlivě zváženy 
všechny varianty řešení dalšího rozvoje, tedy aby byly řádně vyhodnoceny výhody 
a nevýhody konkrétních návrhů. Je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o zásadní 
rozhodnutí, které může ovlivnit hospodaření společnosti po několik dalších let, 
zvláště pokud je jako nejvhodnější vybrána varianta počítající s výstavbou nového 
objektu s investičními náklady v řádu miliónů nebo desítek miliónů korun. 

Předmětem mé diplomové práce je popis a vyhodnocení možných vlivů 
výstavby nové provozní budovy autoservisu na životní prostředí, včetně vlivu na 
okolní bytovou zástavbu. Jedná se o konkrétní případ z praxe, kdy provozovatel již 
existující stavby, rozdělené na část prodejny osobních automobilů a část servisu, 
řešil problém dalšího rozšíření servisní části tak, aby tato nově splňovala veškeré 
podmínky plynoucí ze statutu autorizovaného servisního partnera společnosti VW 
Group. Současně bylo snahou provozovatele oddělit od sebe plošně jednotlivá 
pracoviště podle specifik prováděných servisních činností a zlepšit tak pracovní 
prostředí a podmínky pro své zaměstnance. 
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Možnosti rozšíření zavedené provozovny také v tomto případě majitelé 
dlouze zvažovali a hledali optimální řešení. Od počátku však bylo jasné, že nelze 
jít cestou úprav stávajícího objektu, který byl kapacitně zcela využit, ale bude 
nutné počítat s výstavbou nové provozní budovy. Naštěstí se naskytla možnost 
získat koupí okolní pozemky a rozšířit tak plochu provozovaného areálu natolik, 
aby mohla být plánovaná stavba zrealizována na současné adrese. Bylo tedy 
zvoleno řešení odpovídající již výše uváděné druhé možnosti se všemi z toho 
plynoucími výhodami pro majitele, ale také pro stálé zákazníky, kteří z pohledu 
předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí po opravě nezaznamenají prakticky 
vůbec žádnou změnu. 

Na druhou stranu však investor a budoucí provozovatel musel již ve fázi 
projektu počítat s tím, že plánuje výstavbu haly autoservisu v území, které je 
součástí městské aglomerace a prakticky bezprostředně sousedí s řadou objektů 
určených k bydlení. Je proto nezbytné, aby byl celý projekt připraven po stránce 
stavebních materiálů, použitých technologií a pracovních postupů tak, aby byly 
vyloučeny možné negativní vlivy na životní prostředí, a to počínaje dobou od 
zahájení prvních zemních prací, přes samotnou výstavbu až po dobu, kdy bude 
autodílna uvedena do provozu a následně provozována. 

Cílem diplomové práce je na konkrétním příkladu dostavby areálu autodílny 
a přilehlých zpevněných ploch, samozřejmě s přihlédnutím k platným legislativním 
normám, posoudit možnost začlenění objektu do městské aglomerace. Podstatné 
je na základě rozboru použitých pracovních postupů a technologií posoudit 
konkrétní vlivy stavby na životní prostředí a okolní bytovou zástavbu od doby 
zahájení stavby (převzetí staveniště provádějící firmou) až po zkušební a dále 
trvalý provoz. 
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2 Charakteristika vybrané lokality 
Nová budova autoservisu a přilehlých zpevněných ploch je řešena jako 

součást areálu, který koncepčně navazuje na již provozovanou budovu autosalónu 
a servisních prostor. Tím je jednoznačně dána poloha stavby v katastrálním území 
715506 - Svinov, v bezprostřední blízkosti ulice Mongolská. Vybranou lokalitu se 
dále pokusím krátce charakterizovat z hlediska geologie, geomorfologie a také 
současného určení. 

 

2.1 Nejzávažnější environmentální charakteristiky 

2.1.1 Charakteristika z pohledu geologie 

Geologický charakter lokality v městské části Ostrava - Svinov je patrný 
z dostupných geologických map, včetně zjednodušené mapy uváděné na obr.1. 

 

 
 

Obr.1  Zjednodušená geologická mapa městské části Ostrava - Svinov, 
M 1:50 000 [17] 

Legenda: 1 - antropogenní uloženiny, vytěžené prostory, 3 - říční sedimenty 
kvartéru (písek, štěrk), 4 - nivní sedimenty kvartéru (hlína, písek, štěrk), 
5 - splachové sedimenty kvartéru (hlína, písek, štěrk), 6 - svahové 
sedimenty kvartéru (hlína, písek), 13 - naváté sedimenty kvartéru 
(spraše, sprašové hlíny), 18 - ledovcové a říční sedimenty kvartéru 
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(písek, štěrk), 20 - slatiny a rašeliny kvartéru, 26 - zvětraliny z období 
neogénu a kvartéru 

 

Městská část Ostrava - Svinov se rozkládá především na nezpevněných 
sedimentech kvartérního stáří. Jedná se o sedimenty utvořené vlivem říční, nivní, 
splachové, svahové, větrné a ledovcové činnosti. Malé plochy zabírají také slatiny 
a rašeliny stejného stáří či zvětraliny období neogénu a kvartéru. Nesmíme 
opomenout ani rušivý vliv antropogenní činnosti, který se na mapě objevuje jako 
vytěžené prostory a antropogenní uloženiny [16]. 

 

2.1.2 Charakteristika z pohledu geomorfologie 

Geomorfologicky je možné území městské části Ostrava - Svinov zařadit do 
okrsků Porubská plošina, Klimkovická pahorkatina, Oderská niva a Ostravská niva 
(viz. obr.2). 

 

 
 

Obr.2  Geomorfologické členění města Ostrava [18] 

 

Porubská plošina a Ostravské nivy jsou podřazeny geomorfologickému 
podcelku Ostravské roviny. Ostravské roviny zahrnují nižší a také nejnižší pánevní 
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okrsky v severní i západní části podcelku, a to jmenovitě Antošovickou rovinu, 
Novobělskou rovinu, Porubskou plošinu a Ostravské nivy podél řek Odry, 
Ostravice, Vrbičky a Olše. Nejvyšším bodem oblasti je Hůra o nadmořské výšce 
274 m.n.m. rozkládající se v Porubské plošině. Ve shrnutí tyto okrsky (Porubská 
plošina, Ostravská niva) zařazujeme z geomorfologického hlediska takto: provincie 
Západní Karpaty, soustava Vněkarpatské sníženiny, podsoustava Severní 
vněkarpatské sníženiny, celek Ostravská pánev, podcelek Ostravské roviny, 
okrsky: Porubská plošina a Ostravské nivy. [1] 

Další dva geomorfologické okrsky rozkládající se na území městské části 
Ostrava - Svinov jsou Klimkovická pahorkatina a Oderská niva. Ty spadají podle 
geomorfologického členění České republiky do provincie Západní Karpaty, 
soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní vněkarpatské sníženiny, 
celku Moravská brána a podcelku Oderská brána [19]. 

 

2.1.3 Charakteristika z pohledu klimatologie 

Podnebí Moravskoslezského kraje včetně Ostravska je podobné jako v celé 
střední a západní Evropě, tedy mírné s typickým střídáním čtyř ročních období, 
což je rovněž patrné z klimatologického členění České republiky dle Quitta (MT4 -
mírně teplá oblast 4) na obr.3. Teplota v létě zde může přesahovat tropickou 
hodnotu 30°C, v zimě potom lze sledovat teploty klesající pod -10°C. V průměru 
se teploty v letních měsících pohybují kolem 20°C, v zimních měsících kolem 0°C. 
První sněhová pokrývka je očekávána v horských oblastech v říjnu, v nížinách 
převážně koncem listopadu až počátkem prosince. 

 

 
 

Obr.3  Klimatologické členění České republiky dle Quitta [20] 
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Stav počasí v Moravskoslezském kraji se v průběhu roku odvíjí především 
od typu atmosférického proudění. Převládá-li v zimním období severovýchodní 
proudění, můžeme očekávat stálé a mrazivé počasí, v létě pak při stejném typu 
proudění lze odhadovat příchod suchých a horkých dní. Jižní proudění je 
v každém ročním období zdrojem výrazného oteplení a v posledních letech je 
důsledkem neobvykle vysokých teplot již v květnu. Nejméně stále počasí přináší 
atlantické (západní až severozápadní) proudění. Atlantické proudění je většinou 
zdrojem srážek způsobených při přechodu frontálních systémů. Lze říci, že právě 
toto proudění je nejobvyklejší. Extrémní situace počasí lze téměř vyloučit. V úvahu 
můžeme vzít pouze zvýšení vodních hladin v důsledku jarního tání sněhu 
v horských oblastech či zvýšenému úhrnu srážek v nejdeštivějším měsíci červenci, 
které by mohlo zapříčinit povodňový stav. V námi posuzované oblasti je vhodné 
sledovat informace a předpovědi počasí z nejbližší meteorologické stanice 
Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě - Porubě, která leží ve výšce 
238,6 m.n.m. [21]. Základní informace o tom, jaké byly na území města Ostravy 
klimatické poměry v roce 2011, jsou patrné z tabulky 1. 

 

Tab.1  Klimatické poměry města Ostravy v roce 2011 [22] 

Střední naměřená teplota [°C] 
Měsíc denní 

minimum 
denní 

maximum 

Celkový 
úhrn srážek 

[mm] 

Počet 
deštivých dní 

Leden -5,6 0,4 26,7 6,7 

Únor -4,1 2,8 30,2 6,6 

Březen -0,8 7,7 34,0 7,0 

Duben 3,0 13,5 52,4 8,2 

Květen 7,3 18,9 91,2 10,8 

Červen 10,6 21,9 104,4 11,2 

Červenec 11,9 23,6 91,1 10,5 

Srpen 11,6 23,4 91,8 9,6 

Září 8,7 19,4 58,8 7,7 

Říjen 4,7 14,0 42,3 6,6 

Listopad 0,9 6,7 44,6 8,6 

Prosinec -3,2 2,0 34,3 7,5 

 

2.1.4 Charakteristika z pohledu hydrogeologie a hydrologie 

Z hlediska hydrogeologického členění České republiky spadá zájmové 
území do hydrologického rajónu č.1510 - Kvartér Odry. Příslušný region se skládá 
z kvartérních fluviálních, případně glacifluviálních sedimentů řeky Odry a všech 
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jejich přítoků v Oderské bráně, tvořené zejména písky a písčitými štěrky, které 
jsou překryty hlínami, v případně údolní nivy povodňovými. Písčité štěrky a také 
hrubozrnné písky tvoří průlomově propustný hydrogeologický kolektor s měnící se 
mocností v řádu 2,5 ÷ 6 m. Transmisivita sedimentů dosahuje značného objemu 
s koeficientem v řádu nad 1.10 ÷ 3 m2.s-1 [23]. 

Zájmová lokalita je odvodňována řekou Odrou (číslo hydrologického pořadí 
2-01-01-160). Plocha povodí řeky Odry je 1614,52 km2. V Ostravě - Svinově se 
nachází také hlásný měřící profil č.269 ČHMÚ, jehož provozovatelem je Povodí 
Odry, státní podnik se sídlem v Moravské Ostravě. Profil je umístěn cca 300 m od 
mostu spojujícího centrum města Ostravy s Porubou, jak je patrné z obrázku 4. 
Průměrný roční průtok v měřeném profilu (Ostrava - Svinov) dosahuje hodnoty 
13,7 m3.s-1 a průměrná roční výška hladiny činí 167 cm. Nejvyšší zaznamenaný 
vodní stav na tomto profilu byl odečten dne 8.7.1997 a činil 821 cm, což je téměř 
pětkrát větší hodnota než při normálním stavu [24]. 

 

 
 

Obr.4  Umístění hlásného profilu č.269, Ostrava - Svinov, M 1:50 000 [24] 

 

Uvažovaný záměr není umístěn v blízkosti ochranných pásem vodních 
zdrojů (viz příloha 1). Podle zpracované projektové přípravy stavby se budovaný 
objekt nenachází díky své poloze v záplavovém území. 
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2.2 Vývoj a určení vybrané lokality 

2.2.1 Historický pohled na oblast Svinova 

První písemná zmínka o vsi Svinov (Schönebrunne) se nachází v listině 
olomouckého biskupa Bruna z roku 1265, kde je uváděna jako klášterní ves 
cisterciánského kláštera ve Velehradě. Obec byla až do konce 19. století převážně 
zemědělsky založená s ustáleným vývojem lidnatosti. Větší rozvoj oblasti, včetně 
nárůstu počtu obyvatel, započal až po dokončení Severní dráhy Ferdinandovy na 
trati Lipník - Bohumín (1. května 1847) a dále s výstavbou nové železniční tratě 
Svinov - Opava (1855) a připojením Vítkovické závodní dráhy (1887). Obec tak 
získala důležité postavení jako železniční stanice na úseku z Vídně do Krakova. 

Důležitým mezníkem z pohledu dalšího rozvoje byl rozmach průmyslové 
výroby. Například v roce 1891 byl vystavěn parní mlýn s pekárnou, v roce 1892 
zde Oskar Hulschinsky z Berlína založil válcovnu trub, následně roku 1897 vznikla 
svinovská cihelna a lihovar (1899). Z menších závodů můžeme vzpomenout 
alespoň výrobu sifonových hlav, měděných drátů, strojní zámečnictví nebo strojní 
stolařství s pilou. S nárůstem potřeby pracovníků byl Svinov od roku 1907 spojen 
tramvajovou dopravou s Moravskou Ostravou a místní dráhou s obcí Klimkovice 
(rok 1911). 

Lze tedy říci, bez ohledu na skutečnost, zda byl Svinov samostatnou obcí 
nebo byl v područí většího samosprávného celku, že si historicky vydobyl pozici 
významného železničního uzlu, podporovaného výrobou a rozvinutou oblastí 
služeb. Uvedené hodnocení platí také dnes, kdy je Svinov samostatnou městskou 
částí Ostravy [25]. 

 

2.2.2 Současnost lokality z pohledu plánované výstavby 

Z leteckého snímku uvedeného na obr.5 je patrná poloha nově budované 
provozovny autoservisu a přilehlých zpevněných ploch, které leží na poblíž ulice 
Mongolská, na hranici katastrálních území 715506 - Svinov a 715174 - Poruba. 
Jedná se o rovinaté území, které je dle územně plánovací dokumentace určeno 
jako drobná ochranná zeleň, hromadné bydlení a provozovny spadající do 
kategorie přípustné. Při procesu výstavby byly dotčeny parcely katastrálních čísel 
804, 826, 3475/4, 3475/8, 3475/12 v katastrálním území Svinov a dále parcela 
č. 994/3 spadající pod katastrální území Poruba (viz obr.6 - Parcely dotčené 
stavbou). 
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Obr.5  Letecký snímek umístění autoservisu a zpevněných ploch, 
M 1:2 000 [26] 

 

 
 

Obr.6  Parcely dotčené stavbou, M 1:1 000 [27] 
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Samozřejmou součástí schvalovacího stavebního řízení je vyjádření Útvaru 
hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Bylo oznámeno, že výstavba 
autoservisu není v rozporu s územním plánem města Ostravy a umístění stavby 
na příslušném území je v souladu z hlediska urbanistického jako se stavbou 
„přípustnou“, která dané území nemůže nijak znehodnotit. Navrženým umístěním 
nedochází totiž k narušení nynějšího využití dané lokality, ani k žádnému omezení 
současných bytových domů. Stavba se dle vyjádření nachází v samostatném 
areálu tak, aby případné možné negativní vlivy spojené s provozem (vibrace, hluk) 
byly přirozeně cloněny samotným budovaným objektem. Využití pozemků pro 
umístění autoservisu se nedostává do rozporu se stanoveným Územním plánem 
města Ostravy také proto, že se jedná pouze o rozšíření stávajících služeb. 

Jako součást koordinovaných stanovisek ÚHA MMO bylo oddělením 
památkové péče vydáno oznámení, že se nejedná o památkově chráněné území, 
a tudíž se na stavbu nemohou vztahovat ustanovení zákona č.20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Doplňující informací pro 
investora bylo sdělení, že se dotčené pozemky určené ke stavbě servisu nachází 
na plochách „Území s doznělými vlivy důlní činnosti“ a také „Chráněné ložiskové 
území“ (černé uhlí). 
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3 Základní popis provedení stavby 
Rozšíření stávající provozovny, respektive její servisní části o plánovaný 

počet servisních míst podle představy majitelů, neznamená pouze rozhodnout 
o stavbě vlastní provozní budovy. Je potřeba počítat také se skutečností, že se 
příslušně navýší spotřeba náhradních dílů, bude nutné adekvátně rozšířit prostory 
pro odstavení vozidel před a po opravě, řešit rozšíření kanalizace a odlučovače 
ropných látek, zabezpečení plochy areálu a podobně. Provedení jednotlivých částí 
dostavby areálu je uvedeno v následujícím textu. 

 

3.1 Provozní budova autodílny 

Pokud bychom použili stavební terminologie, pak bychom mohli novou 
budovu autodílny zjednodušeně definovat jako „jednolodní průmyslovou halu 
s půdorysem ve tvaru „L“, se sedlovou střechou o sklonu 10,5°, s celkovými 
rozměry 79,22 x 12,61 (18,56) ÷ 40,31 m a výškou měřenou u atiky 6,7 m“. Náhled 
půdorysu 1. nadzemního podlaží s hlavními rozměry viz příloha 2. 

Základní nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet vyrobený 
firmou TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. dle dodané výkresové dokumentace. Bylo 
využito železobetonových sloupů, které jsou uloženy na základových betonových 
patkách, pod obvodovým pláštěm spojených monolitickými ŽB pásy, příhradových 
sedlových vazníků osazovaných v modulu 6 m a sklonem 10,5°, vodorovných 
ztužidel pro vyztužení svislých konstrukcí a střešních betonových panelů. Ukázka 
použitých ŽB dílců z produkce firmy TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je uvedena 
v příloze 3 [28]. 

Na sloupech jsou navařeny paždíčky z ocelových profilů, které tvoří nosnou 
konstrukci pro montáž opláštění podstatné části budovy. Opláštění je tvořeno 
izolačními a zateplovacími stěnovými panely z produkce firmy KINGSPAN a.s., 
Hradec Králové. Jedná se o velkorozměrové panely s jádrem z polyuretanu (je 
zdravotně nezávadná a neobsahuje CFC / HCFC), z vnější i vnitřní strany krytého 
ocelovým plechem, který je proti korozi ošetřen antikorozní povrchovou úpravou 
v podobě žárového pozinkování a kontinuálně lakovaným do požadovaného 
odstínu. Provedení pláště musí odpovídat podmínkám ze strany IVG Group, proto 
bylo zvoleno řešení s použitím panelů KS1000, tloušťky 100 mm, se skrytým 
upevňovacím prvkem, v barevném odstínu RAL 9006 (šedostříbrná) a kladením 
panelů vodorovným. Příklad nabízených stěnových panelů firmy Kingspan je 
v příloze 4 [29]. Do fasádních panelů jsou vložena standardní plastová trojkřídlá 
okna s jedním křídlem otvíravo - sklopným, vjezd do haly je řešen svisle 
posuvnými vraty s vestavěnými dveřmi. 

Z hlediska zdravotního a možných vlivů na okolní prostředí je důležité, že 
panely nepodléhají napadení plísněmi, houbami, případně hmyzem a neuvolňují 
žádné zdraví škodlivé látky. Výrobce dále deklaruje splnění všech stavebních 
předpisů a norem, včetně požárních. Z důležitých vlastností je možné uvést pro 
tloušťku panelu 100 mm například součinitel přestupu tepla U = 0,226 W.m-2.K-1, 
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vážený průměr indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw=26 dB a požární hodnocení 
EW 15 DP3 / EI 15 DP3 (zdroj [30]). 

Výjimku v provedení svislých obvodových stěn tvoří pouze část lakovny, 
kde jsou stěny z důvodů v provozu použitých technologií a materiálů vyzděny 
z POROTHERMu a následně teprve zakryty velkorozměrovými panely Kingspan 
zmenšené tloušťky 60 mm tak, aby byla zachována vnější pohledová jednotnost 
celé stavby. 

Střecha, jak již bylo uvedeno, je tvořena střešními betonovými panely, krytá 
izolací proti vodě a následně živičnou krytinou. Na osvětlení pracovních prostorů 
mají pozitivní vliv střešní hřebenové světlíky. Podhledová část ze sádrokartonu je 
po celé ploše zavěšena na roštech z pozinkovaných ocelových profilů s tepelnou 
a protipožární izolací vrstvou minerální vlny. Vnitřní příčky a sokl pod obvodovou 
fasádou do výšky 0,35 m jsou vyzděny z POROTHERMu. 

Jelikož bude stavba využívána jako autoservis, je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost provedení podlahy, která musí odolávat jak mechanickému poškození, 
tak také organickým rozpouštědlům. Základem je kontinuálně litá betonová směs 
vyztužena ocelovými drátky, tzv. drátkobeton a dále krytá vrstvou tříkomponentní 
samonivelační epoxidové směsi Epotec S, dodávané firmou TECHFLOOR s.r.o., 
Roztoky. Provedení je zvlášť vhodné pro garážová stání, zejména pro dosažení 
vysoce chemicky a mechanicky odolné a snadno čistitelné povrchové vrstvy. 
Materiál byl prověřen řadou certifikačních a zkušebních orgánů, jak také dokládá 
Technický list v příloze 5 [31]. 

Nezbytnou součástí stavby je dále návrh a provedení elektroinstalace, částí 
vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky a požárních rozvodů. Na elektrické 
rozvody nejsou vzhledem k použitým technologiím kladeny zvláštní nároky a jedná 
se vlastně pouze o vedení 230 V a 400 V s tím, že připojení bude realizováno 
rozšířením stávající přípojky na již provozovaném objektu. Současně budou 
instalovány nízkonapěťové rozvody pro zabezpečení objektu, kamerový systém, 
počítačové a řídící systémy, požární hlásiče a podobně. 

Vytápění je řešeno teplovodními deskovými otopnými tělesy KORADO 
v modelovém provedení RADIK KLASIK a montovanými do podlahy před vnitřní 
stěnu fasádních panelů. Teplonosné médium je dodáváno čerpadlem z kotelny 
osazené certifikovaným plynovým kotlem a splňujícím platné hygienické předpisy. 
Ze stejného zdroje jsou také napájeny instalované teplovzdušné ofuky vrat, 
tzv. vratové clony (obr.7) a dále samostatný vytápěcí agregát Robur v oddělené 
části elektrodílny (obr.8). V prostoru lakovny je počítáno současně s vytápěním 
lakovací a sušící kabinou a také infrazářiči pro sušení používaných materiálu, 
pokud budou tyto systému v provozu. 
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Obr.7  Teplovzdušná vratová clona Obr.8  Vytápěcí agregát Robur 

 

Na provedení zdravotechniky a vzduchotechniky nejsou kladeny žádné 
zvláštní požadavky. Pro rozvody vody je použito plastového potrubí, kanalizační 
potrubí je provedeno z PVC trubek a tvarovek. Prostory sociálního zařízení, denní 
místnosti zaměstnanců, pracoviště vedoucího dílny, stejně jako místa pro očistu 
přímo na dílně, jsou osazena běžně dostupnou sanitární keramikou. 

Větrání místnosti se předpokládá přirozenou aerací s využitím okenních 
otvorů a posuvných vrat. Pouze u sociálního zařízení je plánováno a také využito 
nucené odvětrání pomocí ventilátorů, podobně jako u sádrokartonovou příčkou 
oddělené části lakovny, kde se předpokládá skladovaní a míchání barev a dalšího 
lakýrnického materiálu. Specifickou součástí vzduchotechniky je řešení odsávání 
spalin z autodílny, jehož řešení bude uvedeno dále. 

 

3.2 Zpevněné plochy areálu 

S podstatným navýšením kapacity servisních míst se přirozeně také navýší 
počet servisovaných vozidel, což přináší dále potřebu rozšířit zpevněné plochy 
areálu s místy pro odstavení vozidel, která čekají na servisní zásah nebo předání 
po opravě zpět zákazníkům. 

Nově budované zpevněné plochy budou navazovat na plochy současného 
autoservisu. Bude tedy použito stejné technologie a plochy budou provedeny jako 
klasická zámková dlažba s označením H - Profil a výškou 80 mm, která je určena 
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pro plochy s vyšší zátěží, jako jsou komunikace nebo plochy parkoviště. Výrobcem 
je například firma PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc. 

Vzhledem k rozsahu zpevněných ploch (více než 2.000 m2) a také možnosti 
kontaminace od úkapů provozních kapalin ze zaparkovaných vozidel je potřeba 
počítat s jejich odvodněním. Toto je řešeno vyspádováním ploch k odvodňovacímu 
žlabu typu FASERFIX Standard 100 E, který je krytý pozinkovaným štěrbinovým 
svorkovým roštem (obr.9). Žlaby odvádějí vodu do nového odlučovače lehkých 
kapalin a po předčištění následně do kanalizace ve stávajícím areálu. 

 

 
 

Obr.9  Odvodňovací žlab FASERFIX Standard 100 E [32] 

 

3.3 Oplocení areálu 

Oplocení celého areálu je nutné zejména z důvodů ochrany majetku, ale 
jeho součástí je také řešení vjezdu do areálu. S ohledem na oplocení stávající 
provozovny bylo zvoleno provedení typově stejné, tedy plastem potažené ocelové 
pletivo s výškou 1,8 m a nesené ocelovými sloupky. Jedná se o řešení, kdy jsou 
mezi sloupky osazené do betonových patek s roztečí cca 3 m montovány hotové 
plotové panely. 

Ke vjezdu a výjezdu vozidel určených k servisu, zásobování, obsluze areálu 
a podobně bude sloužit již provozovaný vjezd na straně stávající servisní budovy 
a dále se počítá s vybudováním nového vjezdu a jeho napojení na ulici 
Mongolskou. Konstrukčně je vjezd řešen s posuvnou vjezdovou nesenou bránou 
s elektrickým pohonem a nutnými bezpečnostními prvky, která je doplněná 
z vnitřní strany areálu dvěma automatickými závorami s elektromechanickým 
pohonem. Tyto jsou uspořádány proti sobě a plní tak samostatně funkci vjezdové 
a výjezdové závory. Samozřejmostí je dálkové ovládání posuvných vrat i závor. 
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3.4 Kanalizace a odlučovač lehkých kapalin 

Vzhledem k návrhu celého areálu je nutností rozdělení kanalizačních řadů 
na dvě částí podle toho, jaké vody budou odváděny. Jedná se o vody: 

 odpadní z nové budovy autoservisu - jedná se v podstatě o splaškové vody 
ze sociálních zařízení a umývadel umístěných přímo na dílně a dále vody  
dešťové ze střechy autoservisu, 

 dešťové z nových zpevněných ploch - viz kap.3.2 (Zpevněné plochy). 

 

Díky již vybudované a provozované staré částí areálu, kde bylo počítáno 
s případným rozšiřováním, je možné využít stávající kanalizační přípojku DN 300, 
která je napojena na veřejnou kanalizaci ve správě OVaK Ostrava a.s. a kapacitně 
je schopna odvést také vody z nové části areálu. 

Naopak původní odlučovač lehkých kapalin ASIO AS TOP 30 /EO/PB, tedy 
odlučovač s kapacitou 30 l.s-1, již nebyl schopen pojmout množství dešťové vody 
z nově budovaných zpevněných ploch a bylo nutné jeho posílení. K předčištění 
dešťových vod s možnou kontaminací lehkými kapalinami (úkapy olejů a další 
provozní kapaliny ze zaparkovaných vozidel) byl proto navržen nový odlučovač 
lehkých kapalin, a to typ ASIO AS TOP 50 RC/EO/PB s kapacitou 50 l.s-1 (obr.10, 
příloha 6 [33], který navíc vykazuje rezervu pro případné budoucí rozšíření 
zpevněných ploch. Pro úplnost uvádím, že odlučovač lehkých kapalin bývá často 
v dokumentacích označován jako ORL - odlučovač ropných látek. 

 

 
 

Obr.10  Odlučovač lehkých kapalin, typ ASIO AS TOP 50 RC/EO/PB 
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4 Vybavení objektu a použité technologie 
Celou nově dostavovanou provozní budovu autoservisu můžeme rozdělit 

nejen z pohledu stavebního (jak bylo uvedeno v kapitole 3), ale také z pohledu 
funkčního a technologického, a to minimálně na tři základní provozní části - sklad, 
dílna a lakovna. Je zřejmé, že každá část plní svou specifickou funkci a že se tedy 
budou nutně lišit také pracovními postupy, svým materiálním vybavením a z toho 
plynoucími rizikovými faktory. Tyto mohou v době provozu ovlivnit nejen pracovní 
prostředí uvnitř budovy autoservisu, ale mohly by se projevit nepříznivě také 
směrem k okolní bytové zástavbě. 

 

4.1 Prostory skladu 

Skladovací prostory je možné v zásadě rozdělit na dvě samostatné části - 
sklad náhradních dílů, příslušenství, provozních kapalin a autokosmetiky a dále 
sklad speciálního nářadí a přípravků. 

 

a) sklad náhradních dílů, příslušenství, provozních kapalin a autokosmetiky 

Je vhodné uvést, že v prostorách skladu nové budovy nebudou skladovány 
plechové díly karoserií, autoskla, pneumatiky a autokola. Pokud tedy vyloučíme 
většinu rozměrných dílů, pak není problém vybavit sklad standardním regálovým 
systémem, který bude z důvodu lepšího využití podlahové plochy koncipován jako 
dvoupodlažní (viz příklad na obr.11). 

 

 
 

Obr.11  Příklad vícepodlažního skladu [34] 
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Rozdělení a způsob uložení všech náhradních dílů a dalšího materiálu musí 
organizačně vycházet z pravidel doporučených interními pravidly IVG s.r.o.. 
Obecně se dá říci, že jsou odděleně skladovány díly a materiál s neomezenou 
skladovatelností, dále s omezenou dobou použitelnosti (například pryžové díly, 
autokosmetika) a provozní náplně podle velikosti dodávaných balení. 

Z pohledu možných vlivů na lidský organismus (pracovníky skladu) nebo na 
životní prostředí nepředstavuje většina skladovaného materiálu žádné nebezpečí. 
Výjimku tvoří pouze provozní kapaliny (motorové a převodové oleje, chladící 
a brzdové kapaliny), které jsou dodávány ve velkých baleních a je zde reálná 
potřeba jejich plnění do menších nádob. V tomto případě je nutné zamezit úkapům 
a případné kontaminaci okolního prostředí. Proto je třeba počítat s vybavením 
příslušné části skladu pro sudy s oleji záchytnou paletou (příklad na obr.12) nebo 
záchytnou úkapovou vanou. 

 

 
 

Obr.12  PLN 1411 - Záchytná paleta pro 4 sudy v řadě [35] 

 

b) sklad speciálního nářadí a přípravků 

Potřeba vyčlenit samostatnou plochu pro vznik tohoto typu skladu plyne ze 
statutu autorizovaného servisu značek koncernu Volkswagen Group a povinnosti 
využívat k servisním pracím pouze schválené speciální nářadí, montážní a měřící 
přípravky. Vzhledem k množství, finanční náročnosti, přehlednosti uskladnění, 
možnostem evidence a kontroly byla investorem zvolena varianta vybavení skladu 
nejen klasickým regálovým systémem pro rozměrnější nářadí a přípravky, ale také 
systém posuvných stěn (výrobce Blum & Partner Lagertechnik GmbH, Vídeň), 
které umožňují přehledné a ergonomicky přívětivé uskladnění nářadí [36]. 
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4.2 Mechanická dílna 

Standardizované pracovní postupy koncernu VW Group, které je investor 
a současně provozovatel dílny povinen používat, staví celou pracovní plochu 
servisní části jednoznačně do pozice mechanické dílny. 

Dílna bude určena k provádění běžných garančních a dalších pravidelných 
prohlídek osobních a lehkých užitkových vozidel, včetně výměny a doplňování 
motorových olejů a dalších provozních kapalin, kontrolám a opravám pohonných 
jednotek, převodovek a podvozkových částí automobilů, montážním a drobným 
karosářským pracím. 

Stanovené technologické postupy a stavební řešení dílny naopak nepočítá 
s možností karosářských prací většího rozsahu, jehož součástí by mohlo být také 
rovnání karosérií nebo svařování. Karosářské práce se budou omezovat pouze na 
výměnu poškozených dílů a jejich slícování před tím, než bude vozidlo předáno do 
lakovny. 

Základem vybavení plochy autoservisu jsou zvedací zařízení, konkrétně se 
jedná o dvousloupové elektromechanické zvedáky v provedení bez základového 
rámu s nosností 3 000 kg (obr.13) pro osobní automobily a dále čtyřsloupové 
elektrohydraulické zvedáky s přípravou a geometrií s nosností 5,2 tuny, určené pro 
užitkové vozy a pracoviště pro kontrolu a nastavení geometrie podvozkových částí 
(obr.14). 

 

 
 

Obr.13  Stenhoj Mascot 3322 CF - dvousloupový elektromechanický zvedák [37] 

 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 19 

 
 

Obr.14  Stenhoj Major 5230-55WL - čtyřsloupový elektrohydraulický zvedák [38] 

 

Elektronické systémy dnešních automobilů se neobejdou bez moderních 
přístrojů, ať už se jedná o oblast detekce a stanovení závad, nastavení servisních 
intervalů a podobně. K tomuto účelu bude na dílně sloužit několik kusů měřícího, 
diagnostického a informačního systému VAS 5051 (obr.15 a), který je možné 
použít v režimu provozu vlastní diagnostiky, měřící techniky nebo řízeného hledání 
závady s tím, že zjištěné údaje je možné ihned vytisknout na vlastní laserové 
tiskárně. Stejně tak je možné využít mobilní ergonomický přístroj s akumulátorem 
a integrovanou nabíječkou VAS 5052 (obr.15 b). Oba přístroje jsou konstruovány 
jako personální počítače s operačním systémem Windows a nepředstavují pro 
obsluhu a okolí žádné nebezpečí. 

Součástí pravidelných prohlídek automobilů je mimo kontroly elektrických 
a mechanických částí také výměna, případně pouze doplnění provozních kapalin. 
Z tohoto pohledu jisté nebezpečí pro okolí představuje hlavně výměna motorových 
olejů a filtračních vložek olejových filtrů. Servis bude proto vybaven několika kusy 
pojízdných pneumatických nádob na vyjetý olej (obr.16), do kterých je použitý 
motorový olej z vozidla umístěného na zvedáku vypouštěn samospádem. Do 
trychtýřovité nálevky mechanik také zpravidla odloží použitou filtrační vložku 
k odkapání oleje před tím, než ji předá k uskladnění před ekologickou likvidací. 
Objem pojízdné nádoby bývá až 80 litrů, po jejím naplnění je olej přečerpán do 
200 litrových sudů, kde je jako nebezpečný odpad skladován do doby odvozu 
k likvidaci. 

S ohledem na možnost zasažení lidského organismu a kontaminaci okolí je 
problematickou také výměna brzdové kapaliny. Zde bude k bezpečnému odsátí 
a sběru staré brzdové kapaliny z vyrovnávací nádržky a válečků brzdového 
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systému využíváno odsávačky brzdové kapaliny s objemem 2 litry, která patří mezi 
doporučené přípravky a nářadí z koncernu VW Group. 

 

  
 

a)      b) 

Obr.15  Diagnostické systémy: a) VAS 5051 [39], b) VAS 5052 [40] 

 

  
  

Obr.16  Pojízdná pneumatická nádoba 
na vyjetý olej HC-2081 [41] 

Obr.17  Plnička autoklimatizace 
ECOTECHNICS ECK1090UP [42] 

 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 21 

Pro plnění autoklimatizací slouží plnička, která svou konstrukcí zaručuje 
plně automatizovaný proces odsávání, recyklace a plnění chladícího média R134a 
a která prakticky vylučuje možnost kontaminace okolního prostředí. Příklad plničky 
autoklimatizací je uveden na obrázku 17. 

Aby bylo v prostoru dílny zajištěno odpovídající pracovní prostředí, je velmi 
důležitou součástí vybavení dílny zařízení pro odsávání výfukových plynů, které 
najde své uplatnění v případech, kdy je nutné například z důvodů probíhající 
diagnostiky vozidla nechat po určitou dobu běžet jeho motor. Dílna je vybavena 
jedním systémem probíhajícím po celé délce dílny, tzv. přímý štěrbinový odsávací 
kanál z hliníkové slitiny, osazený pružnými těsnicími pásy a odsávacími hadicemi 
ústícími do přesuvných modulů (obr.18) a druhým menším pomocí navíjecího 
bubnu s pružinovým automatickým pohonem, který je určen pro dvě pracovní 
místa (obr.19). V obou případech je odtah spalin zajištěn samostatným 
ventilátorem, které jsou instalovány na venkovní fasádě budovy a jejichž provoz 
bude dále zkoumán z hlediska vlivu na okolní prostředí. 

 

  
  

Obr.18  Štěrbinový odsávací kanál s přesuvnými moduly odsávacích hadic 

 

K dalším zařízením, která budou na autodílně využívána, bude patřit 
systém na měření geometrie podvozkových částí automobilů, konkrétně typu John 
Bean Visualiner VAS 6331, samozřejmě ve spojení s již zmiňovaným zvedákem 
Stenhoj Major 5230, a své uplatnění najde také válcová zkušebna brzd značky 
MAHA pro automobily s pohonem všech kol. Obě tato zařízení nemají negativní 
vlivy na okolní prostředí. 
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Obr.19  Odsávání spalin navíjecím bubnem s detailem odsávací hubice 

 

Poslední skupinu vybavení mechanické dílny tvoří běžné a speciální ruční 
nářadí, schválené přípravky, certifikované měřící přístroje a nářadí (například 
momentové klíče) a ruční elektrické nářadí, jako jsou vrtačky a úhlové brusky. 
Z pohledu možných vlivů na lidský organismus je nutné věnovat pozornost pouze 
elektrickému ručnímu nářadí, kdy by mohlo hrozit jen překročení povolených limitů 
v oblasti hluku a vibrací. 

 

4.3 Lakovna 

Patrně nejvíce problematickou částí stavby nové provozní budovy servisu 
vzhledem ke sledovaným vlivům na životní prostředí a okolní zástavbu jsou 
prostory autolakovny. Zde umístěná a provozovaná zařízení mohou být zdrojem 
zejména hluku, prašnosti, ale také emisí organických rozpouštědel a aerosolů 
z barev. 

Nejdůležitějším technologickým celkem této části servisu je stříkací a sušící 
kabina LUTRO (viz obr.20). Jedná se o nový lakovací box dodávaný firmou 
SERVIND s.r.o., Tuchoměřice, který je určen pro nanášení kapalných nátěrových 
hmot, převážně z produkce německé firmy STANDOX GmbH. Lakovací a sušící 
kabina, kde bude prováděno veškeré nanášení nátěrových hmot stříkáním, 
představuje uzavřenou technologii s vlastním zařízením pro přívod a odvod 
vzduchu a také zařízením pro ohřev dodávaného vzduchu pracujícím na principu 
hořáku na zemní plyn. Čistotu pracovního prostředí uvnitř kabiny a čistotu 
vypouštěných odpadních plynů zajišťuje propracovaný systém filtrů a filtračních 
vložek. Jejich provedení, typy a účinnost budou popsány dále. 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 23 

Kabinu lze využívat ve dvou pracovních režimech, a to v procesu lakování 
nebo procesu sušení. V procesu lakování proudí kabinou přes zmiňované filtry 
maximálně 24 000 m3.hod-1 vzduchu ohřátého na cca 20 ÷ 25ºC. V tomto režimu, 
kdy se vzduch v kabině mění až 290x za hodinu, je zabezpečen dostatečný odvod 
při stříkaní vznikajících aerosolů do podlahových filtrů a dále k čištění. V režimu 
sušení vzduch o teplotě 60 ÷ 80ºC cirkuluje v kabině a pouze jeho část (10 ÷ 15%) 
je měněna tak, aby nemohlo v kabině dojít k nahromadění rozpouštědel. Třebaže 
se k lakování využívají vodou ředitelné barvy, platí pro obsluhu v procesu sušení 
přísný zákaz vstupu do kabiny. 

 

  
 

Obr.20  Stříkací a sušící kabina LUTRO 

 

Nezanedbatelnou plochu budovy lakovny zabírají tzv. přípravná stání, kde 
se provádí příprava povrchů před vlastním lakováním. Jde zejména o broušení 
povrchu karosérie, drobné vytmelení opravovaných míst, přebroušení tmelu, ruční 
nanášení základové barvy a podobně. Vzhledem k používané technologii, kdy je 
často broušení prováděno za sucha, je nutné také v případě tohoto stání zajistit 
odsávání prachu, výparů a dalších nečistot z pracovního prostoru. To zajišťují 
jednak celopodlahové ocelové rošty s instalovanými filtry a dále odsávací zařízení 
TERMOMECCANICA (obr.21) 

Pro případy, kdy je nutné rychle vysušit kterýkoli z používaných materiálů 
(tmel, plnič, základovou barvu, lak), je přípravné stání vybaveno také sušícím 
zařízením Symach Robotdry (obr.22), které k sušení využívá infračerveného 
záření a horkého vzduchu, čímž až několikanásobně zkracuje dobu sušení oproti 
klasickým postupům. 
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Obr.21  Přípravné stání s odsávacím 
zařízením TERMOMECCANICA 

Obr.22  Sušící robot Symach Robotdry 

 

 
 

Obr.23  Míchací systém vodou ředitelných barev Dupot [43] 

 

Předpokladem úspěšného zakončení opravy karoserie je závěrečný nástřik 
opravovaných nebo měněných dílů. Aby bylo dosaženo maximální shody barev 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 25 

nových a původních dílů, je lakovna vybavena vlastním míchacím systémem pro 
vodou ředitelné barvy (obr.23) s potřebným PC vybavením a softwarem Profit 
Manager, který zaručuje plnou koloristiku metalických, perleťových a pastelových 
barev pro všechny vyráběné značky osobních i užitkových automobilů. 

Manuální stříkací pistole je po každém použití nutno řádně vymýt a očistit. 
K tomuto účelu slouží instalovaná uzavřená myčka stříkacích pistolí, která přináší 
nejen finanční úspory, ale je také nástrojem zlepšení pracovního prostředí. Svou 
konstrukcí a použitou technologií je myčka plně v souladu s požadavky na VOC, 
vyznačuje se nízkou spotřebou rozpouštědel (cca 0,1 litru na jeden mycí cyklus), 
stejně jako možností výměny filtru uvnitř mycí nádoby. 

Nezbytným pracovním médiem nejen pro práci lakovny je stlačený vzduch. 
O jeho výrobu se stará šroubový kompresor doplněný o sušičku vzduchu, který je 
umístěn také v prostoru lakovny. Zařízení jako takové je zdrojem hluku, ale jelikož 
je kompresor vybaven tlakovou nádobou, je jeho činnost přerušovaná a ve snímku 
pracovního dne nehraje významnou roli. 

Důležitým vybavením pro přípravu podkladů před lakováním, třebaže se 
velmi často jedná výhradně o ruční práci, je také elektrické nářadí pro broušení, 
zejména excentrické a vibrační brusky, rotační leštičky, případně excentrické 
brusky pneumatické. Nářadí může pracovat s vlastním odsáváním prachových 
částí nebo ve spojení se speciálním průmyslovým vysavačem. Ruční nářadí bývá 
podle konstrukce zdrojem hluku a vibrací. 

Z výčtu zařízení instalovaných a provozovaných v lakovně je zřejmé, že její 
provoz je možné ve vztahu k životnímu prostředí a vlivům na okolní zástavbu 
považovat za nejrizikovější. O plnění zákonných norem však bude mimo uváděné 
technologie rozhodovat také typ zpracovávaných materiálů, zejména s ohledem 
na obsah VOC. 

 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 26 

5 Podmínky plnění legislativních norem 
Problematika plnění legislativních norem vztahujících se na stavby bez 

ohledu na jejich charakter je velice obsáhlá a zpravidla pro běžného občana velice 
nepřehledná. V podstatě se jedná o plnění celé řady zákonů, vyhlášek, směrnic, 
norem, případně obecně závazných vyhlášek vydaných místně příslušným 
úřadem státní správy. Základem jsou samozřejmě příslušné paragrafy zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů [11]. 

V aktuální kapitole se pokusím přehledně uvést výčet legislativních norem, 
které byly uplatněny v případě konkrétní řešené dostavby areálu autodílny s tím, 
že budou rozděleny podle témat a oblastí aplikace a zejména časového postupu 
realizace stavby, od prvního záměru, přes vlastní výstavbu až k době provozu. Je 
zřejmé, že vybrané normy mohou a také zasahují do více oblastí. 

 

5.1 Část stavebního záměru a povolení stavby 

5.1.1 Územní řízení - rozhodnutí 

Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává k místně příslušnému 
obecnímu úřadu. Ten prostřednictvím příslušného odboru (ve sledovaném případě 
odborem výstavby, dopravy a životního prostředí) zpravidla vydává rozhodnutí 
jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení §139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v uváděném případě také podle 
ustanovení čl.21 písm.c) bodu 1 OZV města Ostravy č.11/2000 (Statut města 
Ostravy), v platném znění a podle §96 odst.1 a 2 stavebního zákona. 

 

5.1.2 Veřejnoprávní smlouva (o umístění stavby) 

Veřejnoprávní smlouva je schopna plně nahradit územní rozhodnutí podle 
§79 a §92 stavebního zákona a přímo se dotýká práv třetích osob, které by byly 
účastníky podle §27 odst.2 nebo 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, kdyby probíhalo územní řízení. 

Veřejnoprávní smlouva je pak mezi zúčastněnými smluvními stranami 
uzavírána v souladu s ustanoveními §78 odst.3 až 5 zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, §161 až 168 správního řádu (mimo §167 odst.3) a §16 vyhlášky 
č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření. 

Příslušný odbor místně příslušného obecního úřadu (odbor stavebně 
správní) pak posuzuje umístění stavby jako stavební úřad příslušný podle §13 
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odst.1 písm.d) stavebního zákona a ustanovení §139 odst.1 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 
§90 a 91 stavebního zákona a §9 a 16 vyhlášky č.503/2006 Sb.,o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 

5.1.3 Koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko 

Koordinované závazné stanovisko k předkládanému stavebnímu záměru se 
vydává ve smyslu §4 odst.6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu a nutnosti 
odborného posouzení je nutná spolupráce několika odborů místně příslušného 
úřadu, v případě dané stavby Magistrátu města Ostravy. Koordinované závazné 
stanovisko bylo zpracováno na základě posouzení: 

 útvaru hlavního architekta - oddělení územního plánování, který se jako 
příslušný úřad vyjadřuje k povolení předmětné stavby ve smyslu §6, 
odstavce 1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v souladu s ust. §6 odstavce 1, písmene e), zákona 
č.183/2006 Sb. a ust. §154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Posouzení v daném konkrétním případě vychází ze 
závazné územně plánovací dokumentace - Územního plánu města Ostravy, 
schváleného usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M ze dne 
5.10.1994 ve znění schválených změn a provedených úprav, 

 útvaru hlavního architekta - oddělení památkové péče a koordinovaných 
stanovisek, který podává vyjádření z oblasti památkové péče, tedy jestli 
předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném 
území a jestli se na něj nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění, 

 ustanovení §77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů s ve smyslu ust. §65 zákona č.114/1992 Sb.. 
Stanovisko k možnosti realizace stavby se posuzuje na základě ustanovení 
§77 odst.1 písm.j) zákona č.114/1992 Sb., ust. §149 odst.1 správního řádu 
a souladu s ust. §12 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., s přihlédnutím ke 
skutečnosti, zda vlastní realizací stavby nedojde ke snížení nebo změně 
krajinného rázu, ve smyslu ust. §12 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., 

 ustanovení §15 písm.f) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, kterým je možné udělit podle 
ust. §21 odst.2 zákona č.334/1992Sb. a ust. §149 odst.1 správního řádu 
souhlas dle ust. §9 odst.6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Současně se rozhoduje 
o nařízení skrývky ornice a dále bývá za zábor zemědělské půdy stavbou 
v souladu s ust. §11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb. předepsán finanční 
odvod za každý m2 zastavěné plochy, 

 ustanovení §42 písm.h) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
podle ust. §50 odst.1 písm.a) zákona o ochraně ovzduší. V případě 
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předmětné stavby byl investor upozorněn, že z hlediska zákona o ochraně 
ovzduší je povinen zažádat KÚ MSK o vydání povolení ke stavbě zdroje 
podle ust. §17 odst.1 písm.c) zákona o ochraně ovzduší, 

 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů dle 
ust.§79 odst.4 písm.b). Součástí vyjádření mohou být stanoveny podmínky, 
jako například: 

a) s veškerými odpady (vzniklými stavební a provozní činností) musí být 
nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, a to včetně 
vydaných prováděcích předpisů, 

b) s nebezpečnými odpady (vzniklými stavební a provozní činností) lze 
nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu, kterým je MMO 
OOŽP, 

c) povinnost doložit veškeré doklady prokazující nakládání s odpadem 
vznikajícím během stavby v souladu s podmínkami a) a b), 

 odbor dopravy MMO vydává k záměru stanovisko  jako silniční správní úřad 
pro silnice II. a III. třídy poslušný podle §40 odst.4 písm.A) zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
a jako příslušný úřad podle §124 odst.5 písm.m) zákona č.361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích. 

 

5.1.4 Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Tato položka již byla v podstatě uvedena jako součást Koordinovaného 
stanoviska v kap.5.1.3, ale pro přehlednost ji uvádím samostatně. Žádost o vynětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu je posuzována na základě zákona 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů a rozhodnutí je vydáváno podle §9, odst.6 zákona. Připomínám také 
předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF dle §11, odst.2 příslušného zákona (po 
nabytí právní moci stavebního povolení). Je nutné podotknout, že vydaný souhlas 
s vynětím neřeší majetkoprávní, vlastnické ani nájemní vztahy k pozemku. 

 

5.1.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Je posuzována podmínka, zda je stavba navržena v souladu s vyhláškou 
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ze dne 
9. června 1998, její změny 491/2006 Sb., změny 502/2006 Sb. a také s vyhláškou 
č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění. 
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5.1.6 Ochrana veřejného zdraví 

K této části se vyjadřuje příslušná hygienická stanice (Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě) a provádí kontrolu souladu 
předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví podle §149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podle ustanovení §82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozhodnutí pak bývá často v souladu s §77 zákona č.258/2000 Sb. 
a dále §4 odst.5 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
vázáno na splnění dalších podmínek, a to například: 

 časovým omezením denní provozní doby objektu (areálu), 

 prokázáním dodržení hygienických limitů ve smyslu §9 nařízení vlády 
č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, provedením měření koncentrace vybraných 
specifikovaných chemických látek v rámci zkušebního provozu, 

 měřením zátěže pracovníků od vibrací přenášených na ruce v návaznosti 
na ustanovení nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v době zkušebního provozu 

 měřením hluku v pracovním prostředí včetně stanovení celosměnové 
hlukové zátěže pracovníků dle téhož ustanovení nařízení vlády a podobně. 

 

Dále bývá nárokováno splnění následujících předpisů (příklad): 

 §41 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Větrání pracovišť, 

 §42 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Nucené větrání, 

 §45 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Osvětlení pracoviště, 

 §54 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Sanitární zařízení, 

 §55 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Pomocné zařízení, 

 §2 ÷ 9 a §12 ÷ 19 nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

 nařízení zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

 

5.1.7 Hluková studie 

Je zpracovávána pro posouzení vlivu hluku z provozu za účelem zajištění 
souladu s ustanoveními výše uváděného nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zde konkrétně s §10 - Hygienické 
limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb a §11 - Hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, 
s přihlédnutím k normě ČSN EN 12 354-4 - Přenos zvuku z budovy do venkovního 
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prostoru a také norem ČSN 73 0512, EN 12 354-3 - Vzduchová neprůzvučnost 
vůči venkovnímu vzduchu. 

 

5.1.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru, určení a provedení stavby byly v daném případě 
uplatněny především následující podklady: 

 zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

 zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, 

 vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru, 

 vyhláška MMR č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, 

 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 

 ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, 

 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 

 ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb - Sklady, 

 ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Vzduchotechnická zařízení, 

 ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, 

 ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb - Elektrická požární signalizace, 

 ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostor pro výrobu, skladování 
a manipulaci, 

 zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů (vztahuje se také montáž těsnících systémů 
odbornou firmou a vystavení dokladu o požární odolnosti konstrukce, 
včetně prohlášení o shodě), 

 ČSN 13051 - Lehké obvodové pláště - Voděodolnost, 

 ČSN EN 1539 - Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek (řeší větrání 
u výrobních zařízení pro nanášení nátěrových hmot, které jsou zároveň 
využívány jako sušičky). 

Součástí posouzení požárně bezpečnostního řešení objektu je vyjádření 
k provedení elektroinstalace a elektrických zařízení za základě: 

 ČSN 33 2000-3, dnes nahrazena směrnicí ČSN 33 2000-1 (Elektrické 
instalace nízkého napětí, část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice) a navazující ČSN 33 2000-5-51 (Elektrické instalace 
nízkého napětí, část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Všeobecné předpisy), 

 ČSN EN 62 305 - Ochrana před bleskem, 
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 ČSN EN 60 079-10 - Elektrická zařízení pro výbušninu plynnou atmosférou 
– aplikovaná u výrobních prostorů pro nanášení nátěrových hmot pro účely 
provozního větrání. 

 

5.1.9 Povolení připojení ke komunikaci 

Položka doplňuje informace uvedené v kap.5.1.3 (Koordinované závazné 
stanovisko). Mimo ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
jsou dále jmenovány závazné dokumenty: 

 ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (délka rozhledu ze sjezdu 
pro zastavení vozidla), 

 §12 vyhlášky č.104/1997 Sb., o podmínkách připojování sousedních 
nemovitostí k místním komunikacím. 

 

5.2 Část zakládání stavby a doby realizace 

5.2.1 Kácení dřevin 

Získání povolení ke kácení dřevin často rozhoduje o době zahájení stavby. 
Kácení bývá příslušným odborem životního prostředí povolováno zpravidla v době 
vegetačního klidu (od 1. října. do 31. března)., a to na základě posouzení podané 
žádosti podle: 

 §8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, 

 ustanovení §5 téhož zákona - rozhodnutí, že v zájmu ochrany volně žijících 
druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd 
a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo 
odchytu jakýmkoli způsobem, 

 ustanovení §9 téhož zákona - rozhodnutí o provedení náhradní výsadby 
jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny. 

 

5.2.2 Důsledky na životní prostředí 

Mimo výše uvedených paragrafů zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny je nutné respektovat následující normy tak, aby v průběhu stavby byly 
zachovány, respektovány a ochráněny před poškozením všechny dřeviny rostoucí 
v okolí stavby a po skončení prací se všechny plochy dotčené výstavbou opravily 
a uvedly do původního stavu: 

 ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, 
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 ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich 
zakládání. 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat také ustanovení zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb., zejména §12, odst.3, o předání odpadů původcem oprávněným 
osobám, ve smyslu prováděcích vyhlášek č.381/2001 Sb., katalog odpadů a dále 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

5.2.3 Dodržení bezpečnosti při stavebních pracích 

Pracovníci Inspektorátu bezpečnosti práce jsou oprávněni kontrolovat, zda 
je při stavebních pracích dodržována Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.374/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a novelizace 
zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce včetně souvisejících norem a nařízení. 

Mezi další závazná nařízení v době realizace stavby například patří: 

 zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí ze dne 26. ledna 2005, 

 ČSN 73 3050 - Zemní práce, 

 ČSN 73 2002 - Provádění betonářských prací, 

 ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí, 

 ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace, 

 ČSN 27 0143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy, 

 ČSN 34 0350 - Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrové vedení, 

 ČSN 34 1090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení, 

 ČSN 34 3102 - Bezpečnostní předpisy pro práci na el. strojích, 

 ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
a rozvaděčích, 

 ČSN 38 9100 - Ruční hasící přístroje. 

 

5.3 Část zkušebního provozu a užívání stavby 

5.3.1 Bezpečnost při užívání stavby 

Obsahově požadavky v podstatě odpovídají kap.5.1.5 (Dodržení obecných 
požadavků na výstavbu). 
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5.3.2 Spotřeba vody a kanalizace 

Spotřeba vody a potřeba odvádění dešťových vod byla v době výstavby 
minimální, proto tuto položku uvádím až v části užívání stavby. 

Spotřeba vody a provedení kanalizace jsou řešeny vyhláškou Ministerstva 
zemědělství č.428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon 
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů. 

Část kanalizace je doplněna normami: 

 ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky (odvod dešťové vody ze 
střech a zpevněných ploch), 

 ČSN ISO 4110 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence (míra sednutí při 
betonování směsí), definující postup montáže pro nádrže z plastového 
skeletu s vnitřní betonovou výplní, 

 ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí (rychlost kladení betonové 
směsi) 

 

5.3.3 Emise těkavých organických sloučenin 

S ohledem na plánovaný provoz lakovny je nutné počítat s naplněním 
požadavků obsažených ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES 
ze dne 21.4.2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících 
při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích 
pro opravy nátěru vozidel [44]. 

 

5.3.4 Nakládání s odpadem 

Nakládání s odpadem, které bylo zmíněno již v kap.5.2.2 (Důsledky na 
životní prostředí) se řídí vyhláškou č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

5.3.5 Kategorizace prací 

Kategorizaci prací je zaměstnavatel povinen provést z důvodu vyjádření 
souhrnného hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců s ohledem na rozhodující 
faktory ze zdravotního hlediska. Základní legislativou je: 

 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
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 vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, 

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 

 poskytování OOPP je na základě směrnice v souladu s NV č.495/2001 Sb., 
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP (osobních 
ochranných pracovních prostředků), mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků a §104 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Třebaže jsem se v kapitole 5 snažila zodpovědně uvést všechna podstatná 
hlediska s ohledem na uplatňované zákony, vyhlášky, normy a další relevantní 
dokumenty, mohlo by se zdát, že v příslušných podkapitolách podle časového 
členění (kap.5.1 ÷ 5.3) některé položky chybí. Toto je však jednoznačně dáno tím, 
že některé položky zasahují do více částí realizace stavby. Tyto pak byly uváděny 
pouze jednou, pokud stávající definice nevyžadovala doplnění o další podstatné 
informace vztažené k jinému období realizace. 
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6 Posouzení možných rizik plynoucích z provozu objektu 
Vzhledem ke zvolené struktuře diplomové práce a skutečnosti, že se možná 

rizika plynoucí z provozu objektu částečně shodují s vlivy na okolní zástavbu, 
které budou uvedeny v následující kapitole, zaměřím se v této části především na 
rizika přímo spjatá se zvolenými technologickými a pracovními postupy, užívaným 
elektrickým a ručním nářadím, náhradními díly, materiály a provozními kapalinami, 
včetně materiálů užívaných v lakovně. 

V předkládaném záměru stavby autodílny bylo uváděno, že podstatná část 
servisních prací bude prováděna v uzavřené budově servisu. Lze tedy vyvodit 
závěr, že rizikům budou vystaveni předně zaměstnanci servisu, životní prostředí 
zejména s ohledem na produkci, skladování a likvidaci odpadů a zahrnout lze také 
rizika havárií. 

 

6.1 Rizika plynoucí z provozu na zaměstnance 

Celkové hodnocení zátěže a rizik plynoucích z provozu objektu autodílny na 
zaměstnance je možné provést v členění podle kategorií, které jsou zpravidla 
posuzovány při zpracování Kategorizace prací podle zákona č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v návaznosti na vyhlášku č.432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a dále dle nařízení vlády 
č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. S ohledem na popisy pracovních činností jednotlivých profesí, pracovní 
postupy a dané technologie oprav je vhodné se věnovat faktorům prach, chemické 
látky, hluk, vibrace, případně fyzická zátěž celková a zátěž trupu a páteře. 

 

a) Prach: Faktor A 

Pokud budeme nadále respektovat rozdělení objektu autodílny podle kap.4, 
je nepravděpodobné působení prachu na zaměstnance skladu. Také v prostoru 
mechanické dílny budou účinky prachu minimální, třebaže se mimo montážních 
prácí dá předpokládat příležitostné použití elektrického nářadí (vrtaček a úhlových 
brusek). Zaměstnanci obou těchto části tak mohou být zařazeni do kategorie 1. 
Jiná situace se dá předpokládat v lakovně, kde výskyt prachových částic nebude 
ojedinělý, což se týká zvláště prostorů přípravného stání a stříkacího a lakovacího 
boxu, třebaže jsou tyto vybaveny systémem účinných filtrů. Zaměstnanci lakovny 
tak budou zařazeni do kategorie 2. Pro zaměstnavatele to přináší zákonnou 
povinnost poskytnout ohroženým zaměstnancům odpovídající osobní ochranné 
pracovní prostředky k eliminaci vznikajících rizik. 

 

b) Chemické látky: Faktor B 

Účinkům chemických látek a z nich plynoucích rizik bude vystavena většina 
zaměstnanců nové budovy autodílny. Ve skladu půjde o manipulaci s celou řadou 
chemických látek (oleje, provozní kapaliny, podkladové materiály, barvy a laky, 
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čistící prostředky, rozpouštědla), profese automechanik bude také nutně pracovat 
s oleji, provozními kapalinami a rozpouštědly. Naopak zaměstnanci na pozici 
lakýrník a přípravář v lakovně budou často přicházet do styku s podkladovými 
materiály (plniče, tmely), barvami a vrchními laky, včetně rozpouštědel. Uvedené 
profese tak budou patřit do kategorie 2, ostatní do kategorie 1. 

 

c) Hluk: Faktor C 

Faktorům hluku nebudou prakticky vystaveni pouze zaměstnanci skladu, 
jelikož v těchto prostorech neexistuje reálný zdroj hluku a jsou fakticky odděleny 
od provozu autodílny. Zaměstnanci skladu tak budou zařazeni do kategorie 1. Do 
kategorie 2, která je definována expozicí ustáleného nebo proměnného hluku větší 
než 75 dB, ale menší než 85 dB a současně průměrná hladina akustického tlaku C 
je v mezích 130 ÷ 140 dB, budou zařazeni pracovníci na pozicích automechanik, 
autoelektrikář, lakýrník a přípravář v lakovně. Toto je dáno již uvedenými postupy 
práce a používaným nářadím. V mechanické dílně lze počítat s použitím kladiva 
(85 ÷ 90 dB), pneumatického klíče (85 ÷ 90 dB), úhlové brusky (9 ÷ 100 dB), při 
přípravě a následném lakování pak s broušením brusnými kotouči (90 ÷ 95 dB), 
ofukováním (80 ÷ 95 dB), stříkáním (75 ÷ 80 dB) a podobně. V prostoru lakovny je 
nutné počítat ještě se zatížením z provozu kompresoru, myčky stříkacích pistolí 
a odtahu vzduchu z přípravných stání, podobně na mechanické dílně budou 
příležitostně používány odtahy spalin a ofuky od vratových clon. Jelikož se 
zpravidla jedná o přerušované činnosti, nebudou riziku hluku pracovníci vystaveni 
trvale, a je proto vhodné provádět kategorizaci na základě vypracování snímku 
pracovního dne. 

 

d) Vibrace: Faktor D 

Vibrace se v provozu objektu nové autodílny jako rizikový faktor ovlivňující 
zdraví zaměstnanců objeví zcela výjimečně a jsou generovány pouze použitím 
elektrického nebo pneumatického ručního nářadí. Jelikož je použití pneumatických 
utahovacích klíčů šroubů a matic kol jako hlavního zdroje minimalizováno novými 
standardizovanými postupy (používání momentových klíčů), bude nutné zvážit 
zařazení pracovní pozice automechanik do kategorie 2 podle četnosti použití 
uvedeného nářadí, ostatní profese spadají do kategorie 1. 

 

e) Fyzická zátěž celková a zátěž trupu a páteře: Faktor G 

Z pohledu celkové fyzické zátěže patrně nebude zapotřebí posouzení rizik 
na základě definovaných celosměnových energetických výdejů zaměstnanců, ale 
postačí zařazení podle prací spojených se zvedáním a přemísťováním břemene 
o celkové hmotnosti do 30 kg u mužů a do 10 kg u žen. U všech pracovních pozic 
v nové budově autodílny (s výjimkou vedoucího dílny) se dá předpokládat 
manipulace s materiálem a náhradními díly s tím, že ke zvedání a přemisťování 
těžších předmětů bude využito zvedací a manipulační techniky. Proto budou 
uvedené pracovní pozice zařazeny do kategorie 2. 
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Příklad provedené kategorizace prací zpracované v odpovídajícím rozsahu 
pro starou část provozovny je uveden v tabulce přílohy 7 a potvrzuje zatřídění 
pracovních pozic v nové budově autodílny pouze do kategorií 1 nebo 2. 

 

6.2 Možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 

Mezi rizika plynoucí z provozu autodílny ve vztahu k životnímu prostředí, 
mimo dále posuzované otázky znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, 
emisemi NOx, CO, těkavými organickými sloučeninami, případně dalšími riziky 
kontaminace půdy a vod, patří také oblast produkce odpadů, jejich skladování 
a likvidace [8]. 

Množství a skladba produkovaného odpadu budou závislé na užívaných 
technologiích, standardizovaných postupech doporučených výrobci vozidel, počtu 
servisovaných vozidel (tzv. průchodech servisem), rozsahu prováděných prací 
a dalších faktorech. Již bylo konstatováno, že dnešní strategie výrobců automobilů 
preferují výměnu poškozených dílů za nové, tedy bez dříve běžně prováděných 
repasí a složitějších oprav. To samozřejmě znamená větší spotřebu náhradních 
dílů a tím také větší produkci odpadů, a to zejména u oprav vozidel po nehodách, 
což dále generuje nárůst množství kovového odpadu (plechové díly) a plastů. 
K jejich dočasnému uskladnění a následné likvidaci se užívají velkoobjemové 
kontejnery umístěné na zpevněné ploše v areálu firmy. 

Dalším významným produkovaným kusovým odpadem jsou pneumatiky, 
které jsou také ukládány do kontejnerů, ale jejich množství je v průběhu roku 
výrazně ovlivněno sezónností, tedy nutností připravit vozidlo na letní nebo zimní 
provoz na základě dnes platné zákonné úpravy. V menší míře se jako kusový 
odpad objevují autobaterie, katalyzátory a další součástky obsahující barevné 
kovy. 

Práce s kapalnými odpady (převážně oleji) je z pohledu manipulace a rizik 
vzniku havárií daleko složitější. Podstatnou část tvoří motorové oleje, které jsou 
v rámci pravidelných servisních intervalů ve vozidlech měněny. Tyto jsou nejprve 
z automobilu vypouštěny do pojízdných pneumatických nádob na vyjetý olej (viz. 
obr.16) a teprve pak čerpány do cca 200 l sudů, ve kterých jsou skladovány 
a následně odváženy specializovanou firmou k likvidaci. Existuje tak hrozba úkapů 
nejen při manipulaci a skladování, ale také při vlastním přečerpávání. Společně 
s motorovým olejem se mění také olejové filtry, na které je nutné pohlížet jako na 
nebezpečný odpad a skladovat je v uzavřených nádobách. Další provozní kapaliny 
jsou na tvorbě odpadu zastoupeny poměrně méně. 

Ve výčtu produkovaných odpadů se nesmí zapomenout na část odpadů 
z provozu lakovny. Jedná se především o obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, absorpční činidla, filtrační materiály, dále pak čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a v neposlední řadě odpadní barvy a laky 
s obsahem organických rozpouštědel. Mimo tyto nebezpečné odpady vzniká také 
ostatní odpad, zvláště papírové, lepenkové, plastové a směsné obaly a směsný 
komunální odpad. 
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Z uvedeného je zřejmé, že z provozu autodílny bude ročně vyprodukováno 
nemalé množství nebezpečných a dalších odpadů. Firma je proto povinna provést 
jeho zařazení podle druhu, přiřadit kód odpadu a kategorii (nebezpečný, ostatní). 
Současně má firma ohlašovací povinnost k orgánům veřejné správy v odpadovém 
hospodářství (místně příslušný odbor ochrany životního prostředí) podle §16, 
odst.1, písm. g) a ustanovení §39, odst.2 zákona č.185/2011 Sb., o odpadech 
a změně některých dalších zákonů takovou, že je povinna pravidelně podávat 
roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto hlášení je dnes možné podat 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP na 
www.ispop.cz) nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí ČR k tomu 
určené. Příklad soupisu produkovaných odpadů je představen v příloze 8 - Katalog 
odpadů. 

 

6.3 Rizika havárií 

Mezi hlavní rizika havárie plynoucí z provozu posuzované stavby bude 
jednoznačně patřit možnost úniku nebezpečných látek a možnost vzniku požáru. 

 

a) rizika úniku nebezpečných látek 

Z hlediska rizik úniku nebezpečných látek s možností kontaminace okolního 
prostředí je nutné řešit otázky skladování především kapalných látek (motorové 
a převodové oleje, brzdové a další provozní kapaliny) a také látek gelovitých 
(plastická maziva, čistící pasty, autokosmetika). Je přitom lhostejné, jestli se jedná 
o zásoby nových materiálů nebo materiálů použitých, uskladněných do doby 
odvozu k ekologické likvidaci na základě platné smlouvy s oprávněnou firmou. 
Odděleně jsou skladovány materiály určené ke zpracování v objektu lakovny, tedy 
čističe, tmely, plniče, základové a vrchní laky. 

Samozřejmostí je skladování nebezpečných látek dle příslušných norem, 
v originálních, nepoškozených a hermeticky uzavřených obalech, vždy s řešením 
prevence možných úkapů (úkapové vany, nepropustná podlaha a podobně). Podle 
zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, nemá maximální 
povolené množství nebezpečných látek skladovaných v budově autodílny překročit 
hranici 300 kg, u nátěrových hmot s ohledem na způsob skladování a požární 
předpisy hranici 50 litrů. 

Nezbytnou součástí prevence ke snížení rizik úniků nebezpečných látek je 
proškolení zaměstnanců v oblasti pravidel pro zacházení s nebezpečnými látkami, 
včetně informací o možnostech a způsobech likvidace případné havárie. Toto 
samozřejmě předpokládá vybavení pracoviště odpovídajícími prostředky likvidace 
havárie, kterými mohou být mobilní soupravy proti únikům kapalin, sorpční olejové 
rohože a koberce nebo samotné sorbenty. 
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b) riziko požáru 

Možnost vzniku požáru patří mezi nejzávažnější hrozby, což platí také pro 
posuzovaný provoz budovy autodílny s několika skladovacími místy hořlavých 
kapalin a dalších materiálů s různou třídou nebezpečnosti. 

Posuzovaný objekt autodílny byl již ve fázi projektu rozdělen z hlediska 
požární ochrany a s ohledem na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0845 do 
několika požárních úseků. Jedním ze společných požárních úseků posuzovaných 
v souladu s přílohou D, normy ČSN 65 0201, článku D.2.1.1 je prostor určený 
k nanášení nátěrových hmot, tedy prostor lakovny, kde je instalována stříkací 
a sušící kabina LUTRO a také zřízen příruční sklad zde používaných materiálů 
(tmelů, pojiv, plničů, laků a podobně). Třebaže lakovací kabina splňuje veškeré 
požadované bezpečnostní, ekologické i hygienické předpisy dle platné evropské 
legislativy, je potřeba v době nanášení barev a laků stříkáním počítat s tvorbou par 
obsahujících rozpouštědla. Na tuto skutečnost pamatuje povinnost instalovat do 
těchto prostorů účinné provozní větrání podle ČSN EN 60079-10, které musí být 
navrženo tak, aby také při minimálním dovoleném odvětrání bylo dosaženo 
koncentrace par pod 25% spodní meze výbušnosti použitých ředidel, nejvýše však 
do výše 20 g.m-3. Pokud jsou navíc používány nátěrové hmoty I. nebo II. třídy 
nebezpečnosti, musí být prostor vybaven zařízením pro sledování koncentrace par 
s blokováním stříkání, je-li překročen limit 25% dolní meze výbušnosti. 

Platí podmínka, že v jednom požárním úseku společném s prostorem pro 
nanášení hořlavých nátěrových hmot může být uloženo nejvýše 50 litrů hořlavých 
kapalných nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti a tyto musí být uloženy do 
uzavíratelných skříní z nehořlavých hmot. Součástí požárního řešení je stanovení 
vnitřních a vnějších odběrných míst pro požární vodu, dále volných a viditelných 
míst pro uložení přenosných hasicích přístrojů, konkrétně sněhových s náplní 
5 kg, práškových s náplní 6 kg, případně vodních s obsahem 10 l a v neposlední 
řadě definování únikových cest (z lakovny vedou dvě nechráněné únikové cesty, 
jedna do „volna“ mimo objekt a druhá do prostoru dílny a dále mimo objekt). 
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7 Zhodnocení vlivu na okolní zástavbu 
Hodnocení vlivu posuzované výstavby areálu autodílny na okolní zástavbu 

uváděné v této kapitole je zpracováno v členění a rozsahu, které bývá zpravidla 
užíváno při předkládání oznámení o záměru budoucí stavby podle §6 zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy 
č.3 tohoto zákona [3]. 

 

7.1 Prašnost 

a) výstavba 

Rozsah nezbytných zemních prací není schopen vyloučit, že etapa 
výstavby by mohla zapříčinit částečné narušování faktorů pohody. Případná 
sekundární prašnost z plochy staveniště je technicky minimalizována. Pro 
eliminaci negativních vlivů na okolní bytovou zástavbu jsou doporučena 
následující opatření: 

 celý proces výstavby byl organizačně navržen takovým stylem, aby byl 
maximálně schopen omezit výraznější narušování faktorů pohody, 
především pak ve dnech pracovního klidu a v nočních hodinách, 

 zásoby sypkých stavebních materiálů a jiných potencionálních zdrojů 
sekundární prašnosti budou minimalizovány, rovněž potencionálně prašný 
materiál, jenž nebude aktuálně při stavebních pracích využíván, bude zakryt 
nepropustným materiálem, aby nedocházelo k jeho únikům při nepříznivé 
povětrnostní situaci, zakrytí se rovněž doporučuje v nočních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu, kde nelze předpovídat vývoj povětrnostní situace, 

 během klimaticky teplotně nadprůměrných dnů či nedostatku srážek se 
v období zemních prací bude provádět kropení veškerých stavebních ploch, 

 firma dodávající stavební práce je povinna zajišťovat účinné technické 
zařízení pro údržbu a čištění vozovek (například čistící vůz typu Cityspider) 
zejména v průběhu a po ukončení denních stavebních prací, kde kromě 
sekundární prašnosti bude takto omezován výskyt zeminy na přilehlých 
komunikacích v důsledku nutných výjezdů těžkých nákladních automobilů 
ze staveniště. 

 

b) provoz 

Během provozu objektu není předpokládán žádný vliv prašnosti na okolní 
bytovou zástavbu díky celkové uzavřenosti budovy a použití účinných filtrů, přes 
které bude odváděn odsávaný vzduch z prostoru přípravného stání lakovny. 
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7.2 Znečištění ovzduší 

a) výstavba 

S uvedením tohoto záměru do provozu a během stavebních prací díky 
malému rozsahu zemních prací nebyly pozorovány žádné významné zdroje emisí, 
které by mohly nějak výrazněji ovlivnit imisní situaci v dané oblasti. Jako jediný 
potencionální vliv zdroje emisí by mohl být shledán výskyt těžkých nákladních 
automobilů dovážejících materiál na staveniště a svážejících odpad. Vzhledem 
k blízkosti vytížené hlavní páteřní komunikace na ulici Opavské, provozu na ulici 
Mongolské a současně také nízké četnosti provozu vozidel stavby v posuzované 
lokalitě, byl tento vliv označen za nepatrný a tudíž jej nebylo nezbytné posuzovat 
pomocí rozptylové studie. 

 

b) provoz 

V hale nově vybudované autodílny jsou instalovány dva nástěnné plynové 
kondenzační kotly firmy VIESSMANN Group typu VITODENS 200-W, CE-0085 
BR 0432 - topná zařízení s odděleným zásobováním teplou vodou a do výkonu 
35 kW jako kombinované zařízení s vestavěným průtokovým ohřívačem. Podle 
jmenovitého tepelného výkonu maximálně 35 kW (viz. tab.2) řadíme tento kotel 
mezi malé zdroje znečišťování - REZZO 3 (stacionární zařízení ke spalování paliv 
s tepelným výkonem menším než 0,2 MW). Podle specifikace výrobce tento typ 
kotle spotřebovává méně energie, jelikož dostatečně využívá tepla ze spalin, čímž 
je schopen dosáhnout účinnosti až 98% a tím podstatně snižuje dopady na ŽP. 
Další výhodou je, že kotle zajišťují velmi tichý provoz díky nízkým otáčkám 
ventilátoru, čímž snižují potencionální hlučnost v objektu. 

 

Tab.2   Specifikace kotle WIESSMANN Vitodens 200-W dle údajů výrobce [45] 

Jmenovitý tepelný výkon 4,8 ÷ 35 kW 

Jmenovitý příkon (vztažený k max. zatížení) 3,86 m³.hod-1 

Hmotnost 46 kg 

Rozměry (d x š x v) 360 x 450 x 850 mm 

Průměr spalinové přípojky 60 mm 

Průměr přípojky přiváděného vzduchu 100 mm 

Objem výměníku tepla 2,8 l 

Maximální objemový tok 1600 l.hod-1 

Garantované palivo zemní plyn 

 

Při spalování zemního plynu vlastně vůbec nevznikají nespálené pevné 
částice (prach, saze). Zemní plyn taktéž prakticky neobsahuje sloučeniny síry, 
takže spaliny téměř neosahují SO2. Je možné konstatovat, že zemní plyn během 
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spalování produkuje pouze tzv. termické oxidy dusíku, v důsledku čehož jsou 
emise oxidů dusíku 25 ÷ 30% ve srovnání s uhlím a 30 ÷ 40% ve srovnání 
s kapalnými palivy. Vezmeme-li v úvahu také emise oxidu uhelnatého ze zemního 
plynu, pak zjistíme, že díky dobrému promísení se vzduchem a k dobré regulaci 
spalování jsou jen velmi nepatrné, v porovnání s uhlím až o 2 řády nižší. Další 
výhodou je, že při spalování zemního plynu se uvolňuje do ovzduší pouze 50% 
emisí CO2 ve srovnání s hnědým uhlím, 60% v porovnání s černým uhlím a 75% 
v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší účinnosti plynových spotřebičů 
(v našem případě až 98%) v porovnání s ostatními palivy se dá očekávat ještě 
daleko vyšší snížení emisí CO2 [46]. 

Z tohoto pohledu tedy můžeme říci, že instalací těchto dvou nástěnných 
plynových kondenzačních kotlů s vysokou mírou účinnosti nedojde v posuzované 
lokalitě k zhoršení stavu imisní situace. 

Dalším novým zdrojem spalujícím zemní plyn je plynový hořák instalovaný 
ve stříkací a sušící kabině LUTRO v přístavbě lakovny. Jeho instalovaný výkon při 
maximální spotřebě až 22 m3.hod-1 je 210 kW, což si vyžádalo vybudování nové 
plynovodní přípojky dle vyhlášky 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu 
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, formou napojení na 
středotlaký plynovod DN 300 ve správě Severomoravské plynárenské Net s.r.o., 
Ostrava. 

Stanovit množství ročních emisí znečišťujících látek z daného spalovacího 
zdroje je velice složité, protože bude záležet na mnoha faktorech. Výpočet ročních 
emisí bude samozřejmě závislý na okamžité spotřebě zemního plynu (liší se podle 
aktuálního režimu lakovací kabiny) a také četnosti lakování (s ohledem na fond 
pracovní doby). Při posuzování vlivu je možné vycházet ze standardního postupu 
pro stanovení emisních faktorů s přihlédnutím k emisním faktorům podle přílohy 
č.5 nařízení vlády č.146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

U tuhých znečišťujících látek výrobce lakovací kabiny garantuje emise do 
3 mg.m-3, ve skutečnosti byly u provozovaných kabin naměřeny emise poloviční. 
Při provozním objemovém toku vzdušiny kabinou ve výši cca 20 000 Nm3.hod-1 
(max. 24 000 Nm3.hod-1) je hmotnostní tok emisí TZL 30 g.hod-1. Uvažujeme-li 
fond pracovní doby 230 dnů ročně (dříve uváděný fond pracovní doby 250 dnů byl 
snížen o 20 dnů odstavení stříkací kabiny k provádění pravidelného servisu) 
a dále z hlediska optimalizace prací provoz kabiny po dobu 4 hodiny denně, pak 
se dostáváme k ročním emisím TZL ve výši 27,6 kg.rok-1. Výsledky dostupných 
měření také uvádějí roční množství emisí TZL ze spalování zemního plynu ve 
stříkací kabině díky přímému ohřevu ve výši 0,2 kg.rok-1. Toto však nemá žádný 
vliv na tvrzení, že je možné posuzovat provoz stříkací a sušící kabiny LUTRO jako 
celku z pohledu emisí TZL za nevýznamný. 

Pro stanovení dalších emisních faktorů, zejména obsahu NOx a CO, nebylo 
možné pro daný hořák dohledat hodnoty produkovaných emisí. Omezím se proto 
na tvrzení, jak uvádí například zdroj [47], že zařízení spalující zemní plyn 
s hořákem odpovídajícím našemu výkonu a spotřebě zemního plynu (s nepřímým 
ohřevem) běžně plní s dostatečnou rezervou emisní limity pro koncentrace NOx ve 
výši do 200 ÷ 300 mg.m-3 (dle skutečných měření dokonce do 100 ÷ 200 mg.m-3) 
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a koncentrace CO do 100 ÷ 200 mg.m-3 (dle měření do 20 ÷ 50 mg.m-3). Není 
proto důvod se domnívat, že by v provozu hořák posuzovaného zařízení, navíc 
s přímým ohřevem, neměl být schopen výše uvedené obecné emisní limity pro 
NOx a CO s rezervou splnit. 

Také v případě, že bychom emisní limity sledovaného zařízení posuzovali 
podle přípustné tmavosti kouře, jak stanoví příloha č.2 vyhlášky č.356/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.362/2006 Sb.), se dá za podmínky 
správně seřízeného hořáku předpokládat bezpečné splnění emisních limitů. 

Přípravná pracoviště lakovny jsou vybavena odsávacím zařízením firmy 
Termomeccanica osazené celopodlahovým roštem s filtry (EU3 PA Grün 81% se 
střední třídou odlučivosti) a rovněž odsávací jednotkou s odlučovacími filtry EU3. 
Odsávaný vzduch z pracovišť je vypouštěn výduchy umístěnými na střeše objektu. 
Odsávaný vzduch obsahující tuhé znečišťující látky se dostává do atmosféry 
přečištěný přes instalované filtry tak, aby byly splněny emisní limity. 

 

7.3 Těkavé látky (VOC) 

Jako těkavé organické sloučeniny můžeme označit veškeré organické 
sloučeniny antropogenního původu (mimo methanu), které mají schopnost 
vytvářet fotochemické oxidanty po reakci s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního 
záření (např. aceton, benzen, toluen a další). VOC mají neblahý vliv nejen na 
kvalitu ovzduší, ale také na lidské zdraví a biosféru. Patří mezí hlavní prekurzory 
tvorby tzv. fotochemického smogu, čímž zapříčiňují tvorbu přízemního ozonu [14], 
[48]. 

Hlavním zdrojem emisí těkavých organických sloučenin bude provoz nově 
vybudované lakovny. Při rozboru bezpečnostních listů materiálů běžně užívaných 
v lakovně zjistíme, že emise VOC budou tvořit hlavně emise acetonů, alkanů 
s délkou řetězce 6 ÷ 10 atomů uhlíku, butylacetát a dalších aromátů (především 
toluen a xylen). 

Pro stanovení vlivu provozu lakovny byla zpracována studie ke stanovení 
odhadu roční spotřeby těkavých organických látek, a to za předpokladu provádění 
5 oprav denně po dobu již uvedených 230 pracovních dnů. Dále se předpokládá 
dělení oprav podle rozsahu a spotřeby materiálů v poměru 15% malých, 84% 
středních a 1% velkých oprav. Tabulka výpočtu pro stanovení odhadu roční 
spotřeby VOC je v příloze 9. Na základě přílohy č.1 k vyhlášce č.337/2010 Sb. 
(dříve č.356/2002 Sb. a její novely č.509/2009 Sb.), o emisních limitech a dalších 
podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících a užívajících těkavé organické látky, je provoz lakovny kategorizován 
jako střední zdroj znečišťování (pro přestříkávání vozidel - opravárenství platí limit 
0,5 ÷ 2 t.rok-1). 

Současně lze konstatovat, že navrhované lakovací materiály splňují emisní 
limity z pohledu maximálního obsahu těkavých organických látek v gramech na litr 
směsi podle přílohy č.5 k vyhlášce č.337/2010 Sb., pro kategorii B - výrobky 
určené pro přestříkávání silničních vozidel podle směrnice 70/156/EHS. 
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Během posuzování emisí VOC na okolní bytovou zástavbu bylo také 
přihlédnuto k naměřeným koncentracím ze stejného zdroje emisí, tzn. stříkací 
a sušící kabiny LUTRO dodávaný firmou SERVIND s.r.o., Tuchoměřice, které byly 
zjištěny při realizaci podobného záměru, kde byl provoz lakovny rovněž umístěn 
do bytové zástavby. V tab.3 jsou uvedeny naměřené koncentrace společně 
s referenčními hodnotami vydanými Státním zdravotním ústavem. 

 

Tab.3  Stanovené referenční hodnoty VOC a měřením zjištěné hodnoty 

Referenční koncentrace PK 
s intervalem 1 rok dle SZÚ µg.m-³ Naměřené koncentrace µg.m-³ 

Aceton 370 Aceton 0,13 

Toluen 260 Toluen 0,05 

Xylen 100 Xylen 0,05 

Butylacetát 100 Butylacetát 16 

Uhlovodíky C1 ÷ C10 1000 Uhlovodíky C1 ÷ C10 16 

 

Poznámka: Pro butylacetát a uhlovodíky C1 ÷ C10 není v současné době 
emisní limit stanoven. Pro vyhodnocení této tabulky byly použity donedávna 
používané hodnoty dle SZÚ, a to pro butylacetát 100 µg.m-3 a pro uhlovodíky 
skupiny C1 ÷ C10 byla referenční koncentrace 1000 µg.m-3 s intervalem 1 rok. 

Na základě zjištěných ročních koncentrací výše uvedených VOC je možné 
konstatovat, že imisní vliv těchto těkavých organických látek na zdraví obyvatel 
žijících v blízké bytové zástavbě je zcela zanedbatelný. 

Emisní znečištění z parkovacích ploch firmy nebylo posuzováno, jelikož 
neobsahuje 100 parkovacích míst a tímto stavem je z procesu posuzování EIA 
vyloučen [12]. 

 

7.4 Hluk 

a) výstavba 

V etapě výstavby lze jednoznačně očekávat zvýšenou hlukovou zátěž na 
okolí. S ohledem na umístění záměru lze dopady stavebních prací eliminovat 
dodržováním těchto opatření: 

 vlastní výstavbu zajistit organizačně tak, aby bylo narušení faktorů klidu co 
nejnižší, především pak ve dnech pracovního klidu (předpokládají se práce 
pouze v sobotu dopoledne), 

 všechny stavební práce vyžadující návoz stavebního či technologického 
materiálu budou prováděny s ohledem na bytovou zástavbu výhradně 
v pracovní dny a v denní době, 
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 veškerý stavební materiál bude prefabrikován dodavatelem stavby tak, aby 
na staveništi zbytečně nevznikala další zvýšená hluková zátěž, 

 pohyb těžkých strojů na staveništi bude probíhat pouze v pracovní dny 
a v denní době, minimálně pak ve dnech pracovního volna [4]. 

 

b) provoz 

Měření a hodnocení hlukové zátěže bylo provedeno v souladu s ČSN ISO 
1996-1, 2 a rovněž Metodického návodu MZ ČR č.j. HEM-300-11.12.01-34065 pro 
měření hluku a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. 

Pro samotné provedené měření byly vytyčeny tři body: 

Místo měření č.1 (MM1) bezprostředně na hranici pozemku vedeného 
v katastru nemovitostí jako zahrada, což je nejbližší chráněný venkovní prostor 
východně od zdroje hluku (viz. obr.24 a). Mezi daným místem měření a zdrojem 
hluku nejsou instalovány žádné stabilní zábrany omezující jeho šíření. Vzdálenost 
mezi zdrojem a vytyčeným místem měření činí 4 m. V místě byly posuzovány 
stacionární zdroje hluku - odtahový ventilátor spalin značky NEDERMAN, 
umístěný na východní stěně budovy a klimatizační jednotka značky MIDEA 
instalována na západní stěně objektu. Za proměnné zdroje hluku zde bylo možné 
označit provoz aut v areálu společnosti a hluk vznikající při práci šířící se z areálu 
firmy. 

Místo měření č.2 (MM2) ležící na hranici pozemku vedeného v katastru 
nemovitostí jako zahrada, což je nejbližší chráněný venkovní prostor jižně od 
zdroje hluku (obr.24 b). Mezi místem měření a zdrojem hluku nejsou instalovány 
žádné stabilní zábrany omezující šíření hluku. Vzdálenost od zdroje hluku k místu 
měření činí 3,15 m. Za stacionární zdroj, který by mohl ovlivnit hodnoty měření 
v tomto bodě byl uveden odtahový ventilátor spalin značky NEDERMAN umístěný 
na jižní straně budovy. Za proměnné zdroje hluku zde bylo možné označit provoz 
aut v areálu společnosti a hluk vznikající při práci šířící se z areálu firmy. 

Místem měření č.3 (MM3) je přímo bytový dům č.p.1470/42 v blízkosti ulice 
Mongolská v Ostravě - Svinově. Tento chráněný venkovní prostor stavby je 
nejblíže vzhledem ke zdroji hluku, což je odtahový výduch lakovny (obr.24 c). Mezi 
měřícím bodem a zdrojem hluku se nachází vzrostlá zeleň, která byla v době 
měření olistnatěna a také ulice Mongolská, která je rušnou okružní komunikací 
tohoto městského obvodu. Vzdálenost mezi zdrojem hluku a místem měření činí 
60 m. Za stacionární zdroje hluku v tomto měřícím bodě byly označeny odtahové 
ventilátory z lakovny umístěné na její střeše. Za proměnné zdroje hluku zde bylo 
možné rovněž označit provoz aut v areálu společnosti a hluk vznikající při práci 
šířící se z areálu firmy. 
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a) MM1 - boční stěna   b) MM2 - zadní stěna 

 

  
c) MM3 - výduchy lakovny 

Obr.24  Místa měření hluku a posuzovaná zařízení 

 

Z hlediska požadovaného posuzování hlukové zátěže na okolní bytovou 
zástavbu vezměme v úvahu pouze výsledky z posledního měřeného bodu (MM3), 
který se nachází přímo u domu č.p.1470/42 na ulici Mongolská. V průběhu tohoto 
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měření byl mikrofon firmy Brüel&Kjaer, typ 4189 umístěn na stativu 2 m před 
fasádou domu, 6 m nad úrovni terénu a nasměrován přesně na lakovnu jako 
zásadní zdroj hluku. Mikrofon byl rovněž opatřen krytem proti větru a propojen 
kabelem se zvukoměrem fy Brüel&Kjaer typ 2250. Měření na všech posuzovaných 
místech bylo provedeno formou kontinuálního 1 s záznamu, což je dostatečně 
reprezentativní způsob i časový interval pro stanovení hlukové situace v této 
lokalitě. Veškeré další hluky prokazatelně nesouvisející s měřeným hlukem 
z posuzovaného zdroje a hlukem na pozadí, jako například hlasové projevy osob 
a zvířat mimo areál firmy nebo hluk způsobený automobilovou dopravou na 
přilehlé komunikaci, byly z měření zcela vyloučeny. Zpracování získaných dat bylo 
provedeno s využitím softwarového produktu firmy Brüel&Kjaer: Evaluator 7820 
a výsledky jsou prezentovány v tab.4 z protokolu vydaného Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě. 

 

Tab.4  Výsledné hodnoty měření - bytový dům č.p.1470/42, ul. Mongolská, 
Ostrava - Svinov 

 
 

Měřením bylo prokazatelně dokázáno, že hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku je jednoznačně dodržen a je tak v souladu s nařízením 
vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

7.5 Vibrace 

a) výstavba 

Vznik vibrací se dá očekávat pouze v případě zásobování stavby těžkými 
nákladními automobily. Intenzitu těžké nákladní dopravy v období výstavby je však 
možné s ohledem na provoz na přilehlé komunikaci na ulici Mongolská považovat 
za zcela zanedbatelnou. Vzhledem k charakteru stavebních prací v období 
výstavby (převážně montážní práce) také nelze očekávat ve zvýšeném rozsahu 
využívání vibrujících mechanismů (například vibračních válců a pěchů). 
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b) provoz 

Během provozu nově vybudovaného areálu autodílny, včetně provozu 
lakovny se stříkací a sušící kabinou LUTRO, dodanou firmou SERVIND s.r.o., 
Tuchoměřice, se vzhledem k použitým technologickým postupům nepředpokládá 
existence jakýkoli zdrojů vibrací. 

 

7.6 Záření 

V období výstavby a provozu nové budovy autodílny s přístavbou lakovny 
se nepředpokládá existence zdrojů radioaktivního záření. V nově provozované 
budově autodílny a lakovny nebudou v provozu žádné generátory vysokých 
a velmi vysokých frekvencí a současně žádná zařízení, která by takové generátory 
vyžadovala. Hovoříme zde o zařízeních, jež by mohla způsobit nepříznivé účinky 
elektromagnetického záření na lidské zdraví. 

 

7.7 Nároky na dopravní infrastrukturu 

a) výstavba 

Během výstavby se pochopitelně projeví určité nároky na dopravu, které 
budou zahrnovat zejména dovoz stavebního materiálu, odvoz přebytečné zeminy 
a odpadů vznikajícího během posuzovaného záměru. Tyto zvýšené nároky na 
dopravu by neměly způsobit patrnější narušení faktorů pohody. S ohledem na 
charakter posuzovaného záměru se očekává, že při postupné realizaci 
jednotlivých částí výstavby bude denně docházet průměrně k 6 pohybům těžkých 
nákladních automobilů. 

Budovaný areál autodílny byl po dobu výstavby připojen jednosměrným 
sjezdem - výjezdem z areálu firmy umístěným na pozemcích p.č.994/3, 994/1 
v katastrálním území Ostrava - Poruba a pozemku p.č.3475/4 v katastrálním 
území Ostrava - Svinov na místní komunikaci č.1/37a, na ulici Mongolskou podle 
§10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením §12 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vjezd do 
areálu firmy se nemění. 

 

b) provoz 

Vyvolaná doprava spojená s provozem vybudovaného areálu autodílny 
předpokládá pohyb průměrně 220 osobních automobilů za měsíc přistavovaných 
k běžným opravám. Dále je možno očekávat pohyb asi 20 lehkých nákladních 
automobilů za účelem zásobování a dvakrát do měsíce pohyb těžkých nákladních 
automobilů sloužících k odvozu odpadu. 
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7.8 Půda 

a) výstavba 

Pozemky určené k dostavbě celého areálu autodílny, zařízení a ploch 
bezprostředně spjatých s provozem objektu se nacházejí v katastrálním území 
Ostrava - Svinov a Ostrava - Poruba. Jejich seznam je přehledně podle parcelních 
čísel uveden v tabulce 5. 

 

Tab.5  Přehled pozemků dotčených stavebním záměrem 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m²] Druh pozemku Katastrální území 

804 8 orná půda Ostrava - Svinov 

826 1 993 zahrada Ostrava - Svinov 

3475/4 2 845 ostatní plocha Ostrava - Svinov 

3475/8 764 ostatní plocha Ostrava - Svinov 

3475/11 1 125 zastavěná plocha a nádvoří Ostrava - Svinov 

3475/12 170 ostatní plocha Ostrava - Svinov 

994/3 290 ostatní plocha Ostrava - Poruba 

 

Z výše uvedeného výčtu parcel bylo nezbytné u parcel č. 826 (zahrada) 
a č.804 (orná půda) podat žádost k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
(proběhlo v samostatném řízení), což bylo následně schváleno v souladu s §9, 
odst.6 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 
pozdějších předpisů, a to odborem výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu 
městského obvodu Svinov, Statutárního města Ostravy. Realizace stavebního 
záměru není spojena s významnější změnou topografie v dané oblasti a nemá vliv 
na stabilitu či erozi půdy. 

Současně byla stanovena podmínka k provedení selektivní skrývky ornice 
z parcely k.č.826 o mocnosti 0,30 m a v objemu 357,9 m3. Z tohoto množství bylo 
dle zpracované bilance skrývek průběžně odvezeno k zužitkování 332,89 m³ 
ornice, která byla využita k parkovým úpravám soukromou firmou. Zbylých 25 m³ 
zeminy bylo určeno ponechat ve prospěch investora k provedení zahlazovacích 
terénních prací po dokončení výstavby. 

Posuzovaný stavební záměr nezasahuje ve svém plném rozsahu do 
žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení §14 zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle §37 odst.1 zákona 
č.114/1992 Sb. a také ochranná pásma lesních porostů zmíněná v §14 odst.2 
zákona č.289/1995 Sb., o lesích ve změně pozdějších předpisů nejsou polohou 
a vlivy posuzovaného záměru dotčena [10]. 
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b) provoz 

Z hlediska provozu areálu autodílny nelze objektivně předpokládat žádnou 
výraznější možnost kontaminace půd při respektování základních požadavků 
bezpečnosti provozu a dodržení technického řešení stavby v souladu se 
zpracovaným záměrem a při dodržování příslušných provozních směrnic. Z tohoto 
poznatku lze obecně vyvodit závěr, že při respektovaní veškerých možných 
doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit za nevýznamný. 

 

7.9 Voda 

a) výstavba 

Potencionální riziko kontaminace vod může nastat ve fázi výstavby. Pro 
eliminaci těchto rizik byly navrženy následující opatření: 

 pro stavbu je vhodné vypracovat havarijní plán jako opatření pro případ 
úniku látek škodlivých vodám, se kterým budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby, 

 všechny mechanismy pohybující se po stavbě musí být v bezvadném 
technickém stavu, aby bylo možné maximálně eliminovat potencionální 
možnost úniku provozních kapalin a ropných látek, 

 dále je vhodné konkretizovat místo na staveništi, kde budou čištěna vozidla 
vyjíždějící ze stavby na veřejné komunikace. 

Množství potřebné vody pro období výstavby bude závislé zejména na 
vybavení zařízení staveniště a současně bude její spotřeba zcela záviset na 
proměnlivém počtu pracovníků a způsobu provádění stavebních prací v různých 
etapách výstavby. Pro dodržování pitného režimu pracovníků výstavby bude 
průběžně dovážena balená pitná voda v PET lahvích. Vznik splaškových vod není 
očekáván díky využívání chemických WC, pronajatých a dodaných na staveniště 
soukromým dodavatelem. 

 

b) provoz 

Posuzovaným záměrem, tedy výstavbou autoservisu, se zvýší aktuální stav 
zaměstnanců o 6 pracovníků. Tímto dojde k nárůstu spotřeby vody pitné a pro 
sociální účely (cca 0,75 m3 za den), stejně jako množství vypouštěných odpadních 
splaškových vod. Tyto budou i nadále splňovat limity dané kanalizačním řadem 
a budou vypouštěny do stávající kanalizační přípojky DN 300, napojené na 
veřejnou kanalizaci ve správě Ostravských vodovodů a kanalizací a.s.. Vzhledem 
k tomu, že je v současné době v provozovně zaměstnáno celkem 46 osob, je 
možné nárůst množství odpadních vod po rozšíření areálu označit za malý 
a nevýznamný. Voda k technologickým účelům nebude s ohledem na instalaci 
aktuálně provozovaných zařízení vůbec využívána [7]. 
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Pro výpočet maximální denní potřeby vody pro sociální účely bylo využito 
směrnice MLVH ČSR a MZ ČSR, hlavního hygienika ČSR č.9/1973 Sb., pro 
výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení 
a posuzování vydatnosti vodních zdrojů, která stanoví spotřebu pitné vody ve výši 
5 litrů a vody k mytí ve výši 120 litrů na osobu a směnu (prašný a špinavý provoz). 
Roční nárůst spotřeby vody pro sociální účely při kalkulaci s fondem pracovní 
doby ve výši 250 pracovních dnů bude činit 187,5 m3. 

 

Samostatně je posuzováno odvedení srážkových vod. S ohledem na jejich 
možnou kontaminaci je nutné rozdělení na: 

 čisté srážkové vody ze střechy nově vybudované autodílny, kde není 
předpokládáno žádné znečištění, budou svedeny do stávající kanalizační 
přípojky DN 300 ve správě OVaK a.s., 

 dešťové vody ze zpevněných ploch, kde je možné předpokládat znečištění 
ropnými látkami, budou svedeny do nově osazeného odlučovače lehkých 
kapalin typu ASIO AS TOP 50 RC/EO/PB s kapacitou 50 l.s-1 , který navíc 
vykazuje jistou rezervu při možném rozšíření zpevněných ploch. 

Z hlediska minimalizace ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod 
během provozu lze navrhnout několik doporučení: 

 vody ze zpevněných ploch potencionálně znečištěné ropnými produkty je 
nezbytné odvádět k odlučovači lehkých kapalin, jenž je vhodné opatřit 
obtokem pro případ přívalových dešťů, 

 je nezbytné provádět řádně pravidelné kontroly a údržbu zařízení sloužících 
k čištění ropných produktů ze zpevněných ploch, 

 veškeré odpadní vody odváděné do stávajícího kanalizačního řadu musí 
splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod, které jsou stanoveny 
kanalizačním řádem městské kanalizace. 

Z hlediska navržené koncepce k likvidaci odpadních vod a navržené 
ochrany sloužící k ochraně povrchových i podzemních vod lze předpokládat 
působení vlivu na vody při dodržení navrhovaných podmínek během provozu 
a výstavby za malý až nevýznamný [6]. 

 

7.10 Odpady 

a) výstavba 

Specifikace a množství jednotlivých druhů odpadů během procesu výstavby 
budou uvedeny v prováděcích projektech, kde budou zvláště charakterizovány 
jednotlivé druhy použitého stavebního materiálu. Za dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady, zahrnující také vhodný způsob jejich likvidace, je v celém 
průběhu stavebních prací zodpovědný dodavatel stavby. Pro další projektovou 
přípravu stavby byla stanovena následující opatření: 



Bc. Michaela Hrabcová : Posouzení vlivu výstavby autoservisu na okolní zástavbu 

2012 52 

 je nezbytné specifikovat místa pro shromažďování nebezpečných odpadů 
vzniklých v etapě výstavby, 

 v prováděcích projektech stavby je vhodné upřesnit druh jednotlivých 
odpadů vzniklých při výstavbě, odhadnout jejich možné množství 
a navrhnout předpokládaný způsob využití či likvidace tohoto odpadu, 

 dodavatel stavby zhotoví v rámci prostor staveniště vhodné podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadu, a to v plném souladu 
s veškerými stávajícími předpisy z oblasti odpadového hospodářství, 

 o vzniku odpadů a jejich likvidaci bude po celou dobu stavebních prací 
vedena řádná evidence, 

 v rámci žádosti o kolaudaci stavby je nezbytné předložit charakteristiku 
všech odpadů vzniklých během stavby a doložit dokument o jejich likvidaci. 

 

b) provoz 

Předpokládané množství a druhy odpadu jsou závislé na počtu prací 
prováděných v budově servisu. Pro potřeby provozu bylo nutné zpracovat katalog 
odpadů podle vyhlášky č.381/2001 Sb., katalog odpadů (viz. příloha 8). Veškeré 
manipulace s odpady, kde hrozí potencionální únik nebezpečných látek, je nutné 
provádět pouze v prostorech vybavených dostatečným množstvím sanačního 
materiálu či jiných technologií zabraňujícím například úkapů nebezpečných látek 
(úkapové vany). V rámci provozního řádu firmy je vhodné proškolit zaměstnance 
přicházející do styku s nebezpečnými odpady o jejich okamžitém ukládání do 
nepropustných kontejnerů do doby jejich odvozu k následné ekologické likvidaci. 

Při řádném dodržování stanovených pravidel pro nakládání s nebezpečnými 
látkami se nepředpokládá žádný negativní vliv na okolní bytovou zástavbu. Díky 
pravidelným vývozům těchto nebezpečných látek lze vyloučit také obtěžování 
okolí firmy zápachem[13], [15]. 

 

7.11 Vlivy na okolní faunu, flóru a ekosystémy 

Vzhledem k lokalizaci objektu výstavby v již stávajícím areálu firmy, dnes 
většinou na zpevněných plochách, se neočekává žádný negativní vliv k této složce 
životního prostředí. Záměr neovlivňuje žádný prvek ÚSES (územní systém 
ekologické stability), VKP (významný krajinný prvek), ani jiná zvláště chráněná 
území, jako je například Natura 2000 [5]. 

Jako jediný negativní vliv na okolní flóru můžeme označit nucené kácení 
dřevin v prostorách budoucího staveniště, což by také mohlo vést ke snížení 
estetického působení dané lokality na obyvatele. Inventarizace dřevin na jednom 
z pozemků, pro které byla na základě provedené dendrologické studie podána 
žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les, je přehledně uvedena v tabulce 
v příloze 10. Tento proces byl veden v samostatném řízení. 

Současně s vydáním povolení k nezbytnému kácení dřevin (rozhodnutí 
číslo 737/09/OP) byla nařízena Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany 
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životního prostředí náhradní výsadba jako kompenzace vzniklé ekologické újmy 
v souladu s ustanovením §9 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Náhradní výsadba byla uskutečněna dle 
pokynů správce zeleně formou výsadby sadovnicky vypěstovaných dřevin a její 
rozsah je patrný z přílohy 11. 

V průběhu výstavby se samozřejmě předpokládá minimalizace kácení 
stromů a keřů (kácení je možno uskutečňovat výhradně v období vegetačního 
klidu dřevin) a pouze v nezbytně nutném rozsahu. U ostatních stromů, které se 
nacházejí se v bezprostřední blízkosti staveniště, je nutné zajistit přijatelná 
technická opatření na jejich ochranu v období stavebních prací, například  
bednění, oplocení. Během provádění výkopových prací je potřeba snížit na 
minimální možnou míru zásahy do všech kořenových systémů stromů a keřů 
ponechaných na původním stanovišti [2]. 

 

7.12 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 

Žádný potencionální negativní vliv na krajinný ráz není očekáván, jelikož 
posuzovaný záměr se nachází na zastavěném území obce, které je dle ÚPMO 
určeno k funkčnímu využití jako drobná ochranná zeleň, hromadné bydlení 
a provozovny spadající do kategorie přípustné. Dotčený krajinný prostor je 
vymezen ze severu stávajícím areálem firmy, ze západu komunikací na ulici 
Mongolská s obytnými domy, z východu zahrádkářskou osadou a z jihu prostorem 
dřevin. Předmětná stavba hmotově ani výškově nevybočuje z rámce okolní 
zástavby, rovněž není součástí zvláště chráněných území, významných krajinných 
prvků a také je žádným způsobem neovlivňuje. Realizací stavby tak nedojde ke 
snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 odst.2 zákona 
č.114/1992 Sb. [9]. 

 

7.13 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Posuzovaný stavební záměr nevyžaduje žádnou specifickou infrastrukturu 
či vyvolané další investice, jenž by mohly ovlivnit charakter okolní krajiny (městské 
aglomerace), stav ekosystému nebo využití dané oblasti. 

Předmět výstavby současně není kulturní památkou, neleží v památkově 
chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění. 
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8 Závěr 
Dovedu si docela přesně představit modelovou situaci, kdybych oslovila 

obyvatele zcela náhodně vybrané oblasti s tím, že na pozemcích v blízkosti jejich 
obytných domů vyroste objekt blíže nespecifikované průmyslové výroby. Záměrně 
uvádím nespecifikované, protože i bez potřebných informací se najde alespoň 
jeden člověk, který okamžitě „vysype z rukávu“ hned několik vážných rizikových 
faktorů této stavby, jejich účinky nejen na životní prostředí, ale zejména na zdraví 
zde žijících obyvatel. A ještě horší je skutečnost, že tento jedinec bude schopen 
strhnout úplnou lavinu nevole k tomuto záměru, ačkoli se třeba jedná o naprosto 
čistý provoz, který by naopak mohl dané oblasti prospět minimálně z pohledu 
politiky zaměstnanosti. 

Tento modelový příklad, který v praxi není vůbec nereálný, je jen důkazem 
toho, jak citlivě je třeba postupovat v případech plánování výstavby v oblastech 
městských aglomerací se sousedící bytovou zástavbou. Není v tomto případě 
podstatné, zda se bude jednat o výrobní objekt, provozovnu služeb nebo třeba 
hypermarket. Důležité naopak je, že se bude o stavebním záměru rozhodovat 
mimo jiné také na základě posouzení možných vlivů na životní prostředí a okolní 
bytovou zástavbu. 

Již v úvodní kapitole této práce bylo konstatováno, že existují případy, kdy 
je pro investora z mnoha důvodů důležité situovat plánovanou výstavbu právě do 
oblasti s existující bytovou zástavbou. To je také případ konkrétní posuzované 
stavby objektu autoservisu, která byla vybrána jako vhodný příklad, kdy se mohou 
dostat do konfliktu zájmy majitelů firmy o vybudování uceleného areálu služeb, 
platná legislativa a územně plánovací dokumentace dané oblasti. 

 Předkládaná diplomová práce, jak již její název napovídá, si klade za cíl 
posoudit vliv výstavby autoservisu na okolní bytovou zástavbu. Je patrně vhodné 
připomenout, že uváděný příklad představuje rozšíření stávající provozovny 
o stavbu zcela nové budovy autodílny s přístavbou lakovny a podstatné rozšíření 
přilehlých zpevněných ploch. 

Z důvodu objektivity se práce snaží posoudit vlivy stavby na okolí v širších 
souvislostech. Proto byla kapitola 2 věnována nejen charakteristice dané oblasti 
z hlediska geologie, geomorfologie, klimatologie a hydrologie, ale také představuje 
oblast z pohledu historie a současného stavu a určení Útvarem hlavního architekta 
města Ostravy, kde je území určeno jako drobná ochranná zeleň, hromadné 
bydlení a provozovny spadající do kategorie přípustné. O možných vlivech stavby 
na okolí se bude rozhodovat s přihlédnutím k informacím o provedení stavby, 
použitých materiálech a technologiích nebo pracovních postupech (kapitoly 3 a 4). 

Poměrně obsáhlá kapitola o podmínkách plnění legislativních norem nebyla 
do diplomové práce vložena samoúčelně. Není jistě tajemstvím, že je často velký 
problém se v celé řadě vydaných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a evropských 
komisí, norem, předpisů a dalších dokumentech nejen vyznat, ale také dohledat 
jejich platná znění. Proto si myslím, že zpracovaný přehled legislativy, členěný 
podle etap realizace projektu, přispěje k základní orientaci v dané problematice. 
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Bylo pro mne poměrně složité se rozhodnout, jakou formou prezentovat 
rizika plynoucí z provozu sledovaného objektu a jak současně posuzovat celkové 
vlivy na okolní bytovou zástavbu, protože se tyto dvě oblasti vzájemně prolínají. 
Vzhledem k tomu, že provoz autodílny předpokládá v pracovní době vždy uzavření 
tohoto objektu, zvolila jsem variantu, kdy nejprve posuzuji rizika vzniklá z provozu 
uvnitř budovy (kapitola 6). 

Považovala jsem za vhodné vyhodnotit zátěže a rizika plynoucí z provozu 
autodílny na zaměstnance, rizika z nakládání s nebezpečnými odpady a možnými 
haváriemi. V případě rizik s dopadem na zdraví zaměstnanců lze říci, že nejsou 
nijak významná, což dokládá zatřídění jednotlivých pracovních pozic do kategorií 1 
a 2 zpracovávané Kategorizace prací. Složitější je situace v oblasti produkovaných 
odpadů, protože velká část z nich je podle platného katalogu zatříděná do skupiny 
nebezpečné. Ovšem ani v tomto případě by neměla produkce nebezpečného 
a dalšího komunální odpadu představovat žádná rizika pro zaměstnance a životní 
prostředí, pokud budou zaměstnanci na základě proškolení dodržovat stanovené 
pracovní postupy, budou používat osobní ochranné pracovní prostředky a budou 
dodržovat předpisy o nakládání s nebezpečnými látkami. Pro případy možných 
havárií se pro účely minimalizace následků předpokládá zpracování havarijních 
plánů, včetně vyznačení únikových cest. 

Hodnocení vlivu výstavby autoservisu na okolní bytovou zástavbu bylo 
provedeno na základě všech informací, které jsem měla k dispozici pro konkrétní 
posuzovaný případ z praxe. Posuzování jednotlivých rizikových faktorů uváděných 
v kapitole 7 bylo zpravidla rozděleno na hodnocení každého vlivu v době výstavby 
objektu a samostatně v době provozu autodílny od jejího uvedení do zkušebního 
provozu. 

Za hlavní rizikové faktory v době výstavby lze považovat prašnost, hluk, 
vibrace, dopady na půdu, faunu, flóru, ekosystémy, vody a produkci stavebního 
odpadu. Vzhledem k rozsahu stavby, použitým stavebním technologiím a také již 
uváděné hustotě provozu motorových vozidel na přilehlé ulici Mongolská lze říci, 
že vlivy na životní prostředí a okolní zástavbu v době výstavby byly minimální, což 
dokládá také fakt, že obyvateli okolních domů nebyly podány žádné stížnosti. 
Výjimkou byla pouze část nutného kácení dřevin, kdy byla tato činnost tradičně 
středem zájmu. 

Z pohledu provozu jsou rozhodujícími faktory především rizika znečišťování 
ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a v případě provozu lakovny také těkavými 
organickými látkami a dále možnými vlivy na půdu a vodu v souvislosti s výměrou 
nových zpevněných ploch a nutností dočasného ukládání produkovaných odpadů. 
Vliv na ovzduší je posuzován s ohledem na provoz dvou plynových kotlů určených 
pro vytápění objektu autodílny a ohřev teplé užitkové vody a plynového hořáku 
instalovaného ve stříkací a sušící kabině LUTRO. Ve vztahu k životnímu prostředí 
byly tyto zdroje určeny jako nevýznamné. Naopak je důležité věnovat celkově 
pozornost provozu lakovny se stříkací a sušící kabinou LUTRO, který je zdrojem 
emisí těkavých organických látek ze zde používaných materiálů. Na základě 
předběžného výpočtu s odhadovanou roční spotřebou lakovacích materiálů byl 
provoz lakovny podle výše produkce těkavých látek kategorizován jako střední 
zdroj znečišťování. Skutečnost je však taková, že díky účinným filtrům, v případě 
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potřeby s aktivním uhlíkem, jsou skutečné emise VOC na takové výši, že je možné 
zdroj charakterizovat jako nevýznamný, což bylo dokázáno provozním měřením 
stejné lakovací kabiny Státním zdravotním ústavem. 

Rizika plynoucí z odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch, které mohou 
být kontaminovány ropnými látkami, jsou účinně snižována jejich odvedením do 
nového odlučovače lehkých kapalin a nepředstavují proto výrazné nebezpečí pro 
okolní zástavbu. Rizika plynoucí z nakládání s nebezpečnými odpady již byly dříve 
vyloučeny a také v případě ostatních posuzovaných faktorů se nedá předpokládat 
zásadní vliv na životní prostředí. 

Závěrem je tedy možné říci, že posouzení vlivů vybrané provozovny služeb 
na okolní bytovou zástavbu neprokázalo nevhodnost realizace daného záměru. 
Podmínkou je samozřejmě shoda záměru s územně plánovací dokumentací dané 
oblasti, splnění všech zákonných legislativních norem a musí být zvoleno nejen 
odpovídající provedení stavby z hlediska urbanistického a použitých materiálů, ale 
také technologií, které budou v objektu provozovány. Za jedno z rozhodujících 
stanovisek pro povolení stavby se dá v podobných případech pravděpodobně 
považovat rozhodnutí místně příslušné hygienické stanice. 

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené vyjádření o posouzení vlivů na okolní 
zástavbu nelze paušalizovat a je nutné všechny záměry posuzovat individuálně. 
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