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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.

2. IČO
45798222

3. Sídlo
Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav

4. Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Tomáš Nezbeda, Ke Zbraslavi 173, Praha 4 - Točná
Tel.: 257 921 666, 257 920 243

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
1. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru: Bencalor na naftu v areálu betonárny v Ostravě - Přívoze
Zařazení podle přílohy č. 1: kategorie II, bod 10.4 : Skladování vybraných
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických,
zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních,
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) a pesticidů v množství nad
1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Záměrem investora je umístění a provoz technologického celku Harlequin, typ 5000 pro
uskladnění a měřený výdej motorové nafty v Ostravě – Přívoze. Půjde o podnikovou čerpací
stanici bez komerčního využití.
Motorová nafta bude skladována v nadzemní dvouplášťové nádrži o objemu 5 m3
s integrovaným výdejním zařízením. Nádrž je opatřena signalizací mezních stavů
skladovaného média a indikací meziplášťového prostoru. Celé technologické zařízení bude
zastřešeno a umístěno v nepropustné betonové vaně, která bude gravitačně svedena do jímky
(záchytné úkapové vany). Odběrové místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou hranou
s izolací.
Roční množství dodané nafty bude cca 80.000 litrů.
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3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Vnitropodniková čerpací stanice typu FS 5000 bude umístěna při jihovýchodní hranici
areálu betonárny v Ostravě, na katastrálním území Přívoz. Areál se nachází na ploše bývalého
hlubinného černouhelného dolu. Areál investora sousedí na severovýchodě s areálem
Koksovny Svoboda, na jihovýchodě se železniční tratí č. 270 (Ostrava- Bohumín) a s dalšími
zařízeními železnice, na jihozápadě s areálem sběrny železného šrotu (Karla spol. s r.o.).
Příjezd do areálu je ze severozápadu od ulice Koksární, v prostoru vjezdu je několik již
nevyužívaných objektů, které patří k areálu bývalých dolů a dva obydlené bytové objekty.
Kraj:
Obec:
Městský obvod:
Část obce:
Katastrální území:
Pozemek č:

Moravskoslezský (kód kraje: 13, kód NUTS3: CZ081)
Ostrava (kód obce: 113522, IČZÚJ 554821)
Moravská Ostrava a Přívoz (kód části: 81201)
Přívoz (kód části obce: 413 968)
Přívoz (kód k.ú.: 713 767)
351/14 (vznikl oddělením části pozemku č. 351/1)

Samotná stanice BENCALOR bude umístěna na zpevněné (vybetonované) ploše
v jihovýchodní části areálu betonárny.
Obrázek č. 1: Areál betonárny v němž bude umístěna vnitropodniková čerpací stanice
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Obrázek č. 2: Vyznačení polohy na ortofotomapě (bez měřítka)

Pozn. červeně je vyznačen areál betonárny, žlutě umístění BENCALOR v rámci areálu betonárny
Obrázek č. 3: Vyznačení polohy BENCALOR v areálu betonárny (bez měřítka)

Pozn. z tohoto leteckého snímku je zřejmé, že BENCALOR bude umístěn na vybetonované ploše při okraji areálu
betonárny. BENCALOR bude umístěn mimo bezpečnostní pásmo poloměru 24 m od zlikvidované těžní jámy
Odra – 2.
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY
(REALIZOVANÝMI, PŘIPRAVOVANÝMI, UVAŽOVANÝMI)
Posuzovaným záměrem je umístění a provoz nové vnitropodnikové čerpací stanice
Harlequin (typ 5000) při jihovýchodní hranici areálu betonárny v Ostravě, na katastrálním
území Přívoz a pozemku č. 351/14. Technologický celek bude sloužit pro uskladnění a
měřený výdej motorové nafty. Motorová nafta bude skladována v nadzemní dvouplášťové
nádrži o objemu 5 m3 s integrovaným výdejním zařízením.
Obrázek č. 4: Ilustrační foto - vnitropodniková čerpací stanice FS 5000

Zdroj: www.fuelsystem.cz

Stanice Harlequin (typ 5000) bude umístěna na rovný zpevněný podklad (beton) pomocí
autojeřábu. Stanice Harlequin jsou konstruovány tak, aby s nimi byla jednoduchá manipulace.
Se stanicí je třeba manipulovat vždy pouze v prázdném stavu.
V rámci stavebních prací před umístěním stanice Harlequin (typ 5000) dojde v místě
budoucí výdejní plochy ke zbudování nepropustné betonové vany a zastřešení výdejní plochy.
Betonová vana bude ve velmi pozvolném sklonu gravitačně vyspádována do nepropustné
jímky (záchytné úkapové vany) o objemu řádově desítky litrů, jež zachytí případné úkapy a
nafty. Odběrové místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou hranou s izolací. Čerpací stanice
včetně celé výdejní plochy bude z důvodu zamezení mísení ropných látek s dešťovými
vodami zastřešena. V rámci stavebních prací dojde k zavedení elektrické energie k místu
usazení stanice.
Dle informačního systému EIA (www.ceu.cz) nejsou ke dni 1.7. 2010 v okolí
projektovaného záměru žádné jiné záměry obdobného charakteru, při nichž by mohlo docházet
ke kumulaci vlivů.
Záměr nevyvolá kumulativní vlivy významnějšího rozsahu.
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5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Investor hodlá umístit v areálu betonárny čerpací stanici pohonných hmot (nafty) s nádrží
o objemu 5 m3, která bude sloužit pro tankování strojů používaných v betonárně (1x nakladač)
a vozidel expedujících beton (4x automixy).
Důvodem realizace záměru je umožnit čerpání nafty pro firemní automixy a nakladač
přímo v areálu betonárny a plná kontrola nad výdejem pohonných hmot.
Důvodem je i snížení nákladů na palivo pro firemní stroje.
Záměr je předkládán v jedné variantě.
6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nádrž Harlequin (typ 5000)
Stanice Harlequin (typ 5000) bude umístěna na rovný nehořlavý betonový podklad. Nádrž
bude stejně jako stáčecí místo umístěna pod střechu. Níže je uveden základní popis stanice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dvouplášťový zásobník
objem při úplném naplnění 5307 litrů
jmenovitý obsah (při 95 % úplného naplnění) 5042 litrů
agregát 230 V
samonasávací lamelové čerpadlo
Palivové čerpadlo o výkonu 72 litrů/min
výdejní antistatická tlaková hadice 6 m
automatická výdejní pistole (1x)
nasávací tlaková hadice se zpětnou klapkou
sací koš s filtrem hrubých nečistot
digitální průtokoměr
palivový filtr 10 mikronový - CARTRIDGE
meziplášťový senzor těsnosti
ovládací prvek meziplášťového senzoru s indikací
hladinoměr - OCIO
spodní plnění - 2"armatura pro autocisternu
bezpečnostní systém proti přeplnění
odvětrání nádrže
hlavní jistič, proudový chránič
osvětlení strojovny 240 V
uzamykatelná strojovna
hmotnost 380 kg

Povoleným palivem pro uskladnění v typu Harlequin (typ 5000) je motorová nafta o
viskozitě od 2 do 5,35 cSt (při teplotě 37,8 °C) a s minimálním bodem vznícení (PM) 55 °C.
Ostatní paliva a kapaliny jsou k uskladnění nepovolené.
Všechny typy nádrží FS a FSB jsou certifikovány a splňují požadavky certifikačního úřadu
OFTEC (EN ČSN 13341 a EN ČSN 14214 pro BIOpalivo).
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Obrázek č. 5: Vnitropodniková čerpací stanice FS 5000 – konstrukční specifikace

Stáčecí místo
Stáčecí místo bude bezprostředně sousedit se stanicí Harlequin (typ 5000).
Výdejní (stáčecí) plocha bude nepropustná, betonová, bude gravitačně vyspádována do
nejnižších partií stáčecí plochy, kde bude umístěna nepropustná jímka (záchytná úkapová
vana) o objemu řádově desítek litrů. Odběrové místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou
hranou s izolací.
Celá výdejní plocha bude zastřešena. Zastřešení bude provedeno železnou konstrukcí
pokrytou pravděpodobně plechem event. plastovou krytinou.
Manipulační plocha
Jako manipulační plocha poslouží stávající betonem zpevněné partie areálu betonárny, jež
nebude třeba nijak upravovat.
Pracovní doba
Vnitropodniková čerpací stanice nevyžaduje trvalou obsluhu, nebude zaměstnávat trvale
žádného zaměstnance společnosti. Tankování pohonných hmot bude prováděno po
předchozím proškolení obsluhou jednotlivých vozidel. Tankování jednotlivými zaměstnanci
firmy do jednotlivých strojů bude identifikováno a následně sledováno pomocí systému firmy
Unidataz s.r.o. Vybraný pracovník společnosti bude zodpovědný za vnitropodnikovou čerpací
stanici.
Zařízení bude provozováno dle potřeb provozovatele celý rok. Tankování bude prováděno
v době provozu betonárny. V nočních hodinách se provoz nepředpokládá.
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení: III. kvartál 2010
Ukončení: trvalý provoz

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:
Moravskoslezský (kód kraje: 13, kód NUTS3: CZ081)
Obec:
Ostrava (kód obce: 113522, IČZÚJ 554821)
Městský obvod: Moravská Ostrava a Přívoz (kód části: 81201)

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU
TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
•

Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
Stavební úřad - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

•

Umístění středního zdroje znečišťování
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
(zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší)
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2. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Vnitropodnikové čerpací stanice bude umístěna
v k.ú. Přívoz, na parcele, která je dle údajů z katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha
se způsobem využití manipulační plocha (pozemek č. 351/14).
Plocha zájmového území je vzhledem k charakteru činností, které zde byly prováděny po
dobu 150 let, bez přirozeného půdního pokryvu. Povrch je tvořen antropogenně pozměněným
materiálem (navážka, materiál z demolic, zemina). Po demolici objektů dolů byl povrch v ploše
parcely č. 351/14 vesměs zatravněn, v rámci stavby betonárny pak zejména ve východní části
zpevněn betonem. Právě na vybetonovanou plochu bude umístěna BENCALOR.
2. VODA
Areál betonárny je zásobován vodou z veřejného vodovodního řadu. Firemní řidiči, jež
budou tankovat do přidělených strojů, budou využívat sociální zázemí (WC, sprchy) v rámci
zázemí betonárny. Spotřeba vody bude stejná jako pro betonárnu. Jako pitná voda je
využívána voda z vodovodního řadu a voda balená. Zaměstnanci mají k dispozici i přístroje
na ohřev a chlazení pitné vody.
V případě nádrže „BENCALOR“ se jedná o bezobslužný provoz, k nádrži nebude
zavedena přípojka vody.
3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Surovinové zdroje
V období výstavby bude v rámci stavebních prací nutno zbudovat přejezdovou hranu,
mírně vyspádovat stávající betonovou plochu do nejnižšího místa výdejní plochy (pokud již
stávající betonová plocha není mírném sklonu) a v něm zbudovat samotnou betonovou jímku.
V prostoru zabezpečeného výdejního místa a v ploše budoucího umístění nádrže dojde
k zastřešení.
V rámci stavebních úprav bude využit beton vyráběný v areálu, předpokládá se max. 3 m3.
Zastřešení bude představovat železnou konstrukci pokrytou pravděpodobně plechem
event. plastem.
Naftu bude v rámci subdodávky navážet vybraný distributor, pravděpodobně firma OMW
Česká republika, s.r.o. Ročně bude dodáno množství cca 80.000 litrů/rok. Nafta bude do
zásobníku doplňována cca 16x – 18 x za rok.
Energie
Napájení elektrickou energií bude zajištěno přípojkou (220 V) z betonárny, která je napojena
z areálu Koksovny Svoboda. Objektový rozvaděč je součástí vlastní nádrže na naftu. Z něj je
připojen výdejní stojan, osvětlení výdejního prostoru, osvětlení strojovny, signalizace a čerpadlo.
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Záměr umístění BENCALOR v areálu betonárny v Ostravě - Přívozu nevyžaduje investice
do nové dopravní infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací.
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Areál betonárny je přístupný z ulice Koksární. Tato ulice končí po přibližně 75 m na
křižovatce s ulicí Hlučínskou. Ulici Hlučínskou (silnici 1. třídy č. 56) budou využívat i cisterny
zásobující naftou BENCALOR.
Četnost dopravy způsobená zásobováním BENCALOR autocisternami s naftou je velmi
nízká, doplňování nádrže o objemu 5 m3 se předpokládá 1 - 2x měsíc (16 – 18x rok).
Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních komunikacích
byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na ulici Hlučínské. Tato data pochází z
celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Tabulka č. 1: Výsledky sčítání dopravy z roku 2005 - celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel
SIL

ÚSEK N1

N2

PN2

N3

PN3

NS

56
70762 1400 852 83
783 305 165
Vysvětlivky k tabulce :
SIL
-Číslo silnice
ÚSEK -Číslo sčítacího úseku
N1
-Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t)
N2
-Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t)
PN2
-Přívěsy středních nákladních
N3
-Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t)
PN3
-Přívěsy těžkých nákladních
NS
-Návěsové soupravy

A

PA

TR

PTR

T

609

192

12

2

4403 13871 65

A
PA
TR
PTR
T
O
M
S

O

M

S
18339

-Autobusy
-Přívěsy autobusů
-Traktory
-Přívěsy traktorů
-Těžká motorová vozidla a přívěsy
-Osobní a dodávkové automobily
-Jednostopá motorová vozidla
-Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výše zmíněné hodnoty na ulici Hlučínské z roku 2005 se od současné intenzity mohou
lišit, a to zejména se zprovozněním dálnice D1 a přeložky silnice I/56. V současné době lze
předpokládat pokles intenzity dopravy, potažmo snížení zátěže hlukem a produkce emisí
z této komunikace.
Vzhledem k intenzitě obslužné dopravy autocisternou (1-2x za měsíc) je zřejmé, že
příspěvek ke stávající dopravě je naprosto zanedbatelný.

3. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Imisní pozadí je popsáno detailně níže v kapitole C.1.C – ovzduší.
Bodové zdroje
Bodovým zdrojem emisí v rámci realizace záměru je čerpací stanice BENCALOR.
Čerpací stanice je ostatním stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší k nařízení vlády
č. 615/2006 Sb., dle přílohy č. 1, část II a část III, bod 4.8. „Čerpací stanice a zařízení na
dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem“ a je
zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Citované nařízení vlády neuvádí emisní
limit ani bližší technické podmínky provozu tohoto zdroje.
Pro čerpací stanici byl v červenci 2010 Ing. Josefem Charouzkem zpracován Odborný
posudek ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. v aktuálním znění:
„Podle vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce
benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb., je v §19 emisním limitem pro zařízení užívající
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jednotky omezování emisí par benzinu je střední hmotnostní koncentrace par benzinu ve
výduchu z jednotky omezování emisí par 150 mg/m3.
Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 205/2009 Sb., příloha č. 2, pol. 14, Emisní faktory pro
čerpadla pohonných hmot platí:
PHM

Ef (g VOC/m3)

motorová nafta

20

benzin

1400

Roční příjmy a výdeje pohonných hmot:
Příjem [m3]

Výdej [m3]

Natural N95

0

0

Speciál

0

0

Motorová nafta

80

80

Pohonná hmota

Celková emise těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík
(dle hodnot emisních faktorů):
motorová nafta - (80 x 10) + (80 x 10) =

1 600 g VOC. rok –1

Při výkonu výdejní pistole 72 l/min je třeba pro výdej 80 000 l čas cca 18,5 hodin.
Pro stáčení nafty z přepravní cisterny do skladovací nádrže je třeba čas cca 5 hodin.
Z toho hmotnostní tok VOC při stáčení z cisterny 160 g/h; při výdeji nafty do vozidel
43,2 g/hod. Celkový hmotnostní tok (stáčení a výdej dohromady) bude 68,1 g/hodinu.
Liniové zdroje
Za liniový zdroj znečišťování ovzduší lze chápat příjezdy a odjezdy zásobovací
autocisterny s naftou. Vzhledem k velmi nízké intenzitě návozů nafty (1 – 2x za měsíc) do
BENCALOR je bezpředmětné počítat množství emisí z tohoto liniového zdroje.
Plošné zdroje
Jako plošné zdroje znečišťování se uplatní zejména 4 automixy a 1 nakladač pojíždějící po
areálu betonárny resp. přijíždějící tankovat a odjíždějící na parkoviště v sousedství ČSPHM.
Pro tyto krátké pojezdy po areálu betonárny je bezpředmětné počítat množství emisí z tohoto
plošného zdroje.
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2. VODY
Odpadní vody
Odpadní vody z provozu
Při provozu samotné BENCALOR nevznikají žádné odpadní vody.
Odpadní vody typu městských odpadních vod
V rámci provozu BENCALOR bude obsluha vnitropodnikové čerpací stanice využívat
administrativní a sociální zázemí betonárny. Areál betonárny je napojen na veřejnou
splaškovou kanalizační síť.
Dešťové vody
Stáčecí plocha bude zastřešena tak, aby nedocházelo k smísení ropných látek a dešťových vod.
Nekontaminované dešťové vody budou svedeny do nezpevněných ploch areálu. Ostatní
zpevněné manipulační plochy v areálu betonárny nedoznají změn, s dešťovou vodou bude
nakládáno jako doposud.
3. ODPADY
V souvislosti s provozem vnitroareálové čerpací stanice na naftu bude vznikat minimum
odpadů. Vzniklý odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou (zejména se
zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy).
Samotná nádrž o objemu 5 m3 bude dvouplášťová, únik nafty se nepředpokládá. Nádrž
bude umístěna na zpevněné betonové ploše.
Samotné stáčecí místo bude svedeno do vodotěsné bezodtoké jímky. Jímka bude pravidelně
kontrolována a odpad z ní odstraňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
O havarijní únik ropných látek se nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství
ropných látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění nebo
poškození složek životního prostředí (např. na zpevněné ploše).
V případech, kdy dojde k úniku nafty mimo zabezpečenou manipulační plochu, bude
provedena asanace prostoru. Způsob postupu musí být zakotven v Havarijním plánu pro
případ ropných havárií. K zabránění šíření ropných látek musí být neustále připraveny
odpovídající prostředky k zneškodnění havarijního stavu a odstranění jeho následků.
Pracovníci musí být k tomu odborně vyškoleni.
Pokud dojde k úkapům ropných látek mimo zabezpečenou plochu stáčecího místa, budou
okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex,
písek, piliny). Jak již bylo zmíněno výše, odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou.
Vznikat mohou následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů:
Tabulka č. 2: Druhy odpadů, které mohou vzniknout v rámci provozu
Kód druhu odpadu
Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
dle Katalogu odpadů
13 07 01
Motorová nafta (odpad z jímky na úkapy)
Absorpční činidla, filtrační materiály (např. palivový filtr), čisticí
15 02 02
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 07 08
Kaly ze dna nádrží na ropné látky (z odkalování nádrže na naftu)

Kategorie
odpadu
N
N
N

Nakládání z odpady zajišťuje pro KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. společnost ASA s.r.o.
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4. HLUK
Stacionárním zdrojem hluku bude při výdeji nafty elektrické čerpadlo modelu Panther. Hluková
hladina je při provozu ve vzdálenosti 1 m od čerpadla garantována pod hodnotou 70 dB. Vzhledem
k pozaďovým hodnotám (obr. č. 7) mezi 65 – 70 dB (Ldvn) čerpadlo v pozadí zcela zanikne.
Zdrojem hlučnosti bude doprava. Jednak půjde o stroje, jež budou tankovat naftu (4x
automixy, 1x nakladač) a jednak půjde o autocisternu, jež bude naftu do nádrže BENCALOR
doplňovat. Oproti současnosti se však četnost dopravy v areálu betonárny téměř nezmění. Stroje
budou tankovat v blízkosti parkoviště, kde jsou odstaveny na noc. Vzhledem k velmi nízké
intenzitě dopravy automobilové cisterny zásobující BENCALOR naftou (1 - 2x za měsíc), nelze
očekávat v důsledku doplňování nafty změnu akustické situace v zájmovém území.
5. VIBRACE
V souvislosti s provozem vnitropodnikové čerpací stanice KÁMENu Zbraslav, spol. s r.o.
v Přívoze nebudou emitovány žádné významné vibrace. Vibrace spojené s provozem
dopravních prostředků v areálu jsou nevýznamné. Nevýznamné jsou i vibrace spojené
s provozem zásobovací autocisterny.
6. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č.
18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
V rámci realizace záměru nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani
významnější zdroje záření elektromagnetického.
7. RIZIKA HAVÁRIÍ
Provoz vnitropodnikové čerpací stanice nepředstavuje významné riziko vzniku havárií.
Všechny operace budou prováděny na zabezpečených plochách výdejního místa a na betonem
zpevněných plochách areálu. Z teoreticky možných havárií lze jmenovat:
•
•

požár
havarijní únik nafty

Požár by teoreticky mohl vniknout v důsledku elektrického skratu, blesku nebo
v důsledku nedodržení provozního řádu (manipulace s ohněm v blízkosti čerpací stanice). U
čerpací stanice budou k dispozici hasící přístroje a následky by byly likvidovány zaměstnanci
firmy nebo přivolanými hasiči.
O havarijní únik ropných látek se nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství
ropných látek (úkapy). Pokud by došlo k úniku většího množství nafty (z cisterny navážející
ropu v důsledku netěsnosti propojovacích potrubí nebo z tankujících strojů), je třeba dle
množství uniklé nafty provést okamžitý zásah. V případě menšího uniklého množství nafty
mimo plochu svedenou do jímky (vany), proškolení zaměstnanci firmy provedou sanaci
pomocí sorpčních hmot (např. VAPEX) s následnou likvidací odpadu v souladu s platnou
legislativou v oblasti nakládání s odpady. Pokud by uniklo množství nafty větší než jsou
schopni zvládnou zaměstnanci vlastními silami, budou přivoláni hasiči.
Riziko havárie při netěsnosti nádrže je minimální, nádrž je dvouplášťová. Při poruše
těsnosti skladovací nádrže bude porucha signalizována. Uniklé pohonné hmoty zůstanou
v duplikátním plášti nádrže.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Zájmové území se nachází v areálu bývalého hlubinného černouhelného dolu. Těžba v dolu
Odra byla ukončena roku 1994. Roku 1998 byly odstraněny obě ocelové těžní věže a o rok
později byly zasypány všechny jámy. Od roku 2002 byl areál ve správě společnosti DIAMO,
státní podnik, o.z. Odra. Tento podnik provedl likvidaci některých objektů v areálu a prováděl
kontrolu zlikvidovaných hlavních důlních děl. V současné době je areál využíván společností
KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. jako betonárna.
Zájmové území bylo více než 150 let využíváno pro těžkou průmyslovou výrobu.
Vzhledem k charakteru území a jeho okolí (železniční trať a stanice, koksovna) je vhodné
využívat území i nadále pro výrobní aktivity nebo služby, samozřejmě s maximálně
eliminovanými negativními vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.
V rámci regenerace ploch brownfields je tedy v současnosti areál využíván jako betonárna
a právě se součástí vybavení areálu betonárny se uvažuje s umístěním vnitropodnikové
čerpací stanice na naftu.
B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

V zájmovém území nejsou zastoupeny žádné přirozené ekosystémy. Jedná se o pozemek
využívaný jako ostatní plocha v areálu obalovny bez přirozeného půdního pokryvu. Pozemek
je po demolici průmyslových objektů uměle zatravněn a zejména ve své východní části, kde
bude umístěna BENCALOR, zpevněn betonem.
C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ

Územní systém ekologické stability krajiny
V zájmovém území pro umístění BENCALOR ani v areálu obalovny ze nenacházejí žádné
skladebné prvky ÚSES dle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Zvláště chráněná území
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádné zvláště chráněné
území dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Nejbližším chráněným územím je národní přírodní památka Landek, vzdálená cca 1,5 km
severozápadním směrem od zájmového území.
NATURA 2000
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne
22.6. 2010 pod č.j. MSK 103717/2010 k záměru stanovisko podle § 45i zákona č. 144/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že realizace záměru
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav
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předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, neboť žádná
z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani
dálkově působit na tyto lokality (viz též příloha v části H oznámení).
Území přírodních parků
Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku.
Významné krajinné prvky
V katastrálním území Přívoz nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky.
Zájmové území není ani významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v platném znění.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Toto poměrně rozsáhlé
území při soutoku řek Odry a Ostravice bylo od pradávna vstupním místem do Moravské
brány, kudy procházely význačné obchodní cesty, spojující středomořské a západoevropské
oblasti s Pobaltím. Doklady o přítomnosti pravěkého člověka se zde objevují ve velmi dávné
minulosti. Nálezy z nedalekého vrchu Landek (cca 1,5 km severozápadně od lokality),
datované do doby asi před 300.000 lety, dokladují, že nešlo o trvalé osídlení, lidé však tehdy
územím dnešní Ostravy procházeli.
V současnosti je území části obce Přívoz vyhlášeno jako památkové ochranné pásmo
(vyhlásil NVO Ostrava, odbor kultury dne 19. 3. 1987, č.j.: kult. 974/87/1/Prym). V návrhu je
městská památková zóna Přívoz. Památkově chráněná oblast se nachází v okolí Nádražní
ulice před ostravským hlavním nádražím. Jde o území, které nemá přímý vztah k lokalitě,
vzhledem k tomu, že je
V části obce Přívoz se v okolí zájmové lokality nacházejí následující nemovité kulturní
památky evidované Národním památkovým ústavem:
•

areál farního kostela s farou
nám. Sv. Čecha parc. č. 431, 430, stav.
Nedílná součást urbanistického souboru Přívozu, který byl jako celek navržen v závěru
19. století arch. Camillem Sittem a realizován v letech 1895-1905.

•

farní kostel Neposkvrněného Početí P. Marie
nám. Sv. Čecha parc. č. 431, stav.
Pozoruhodný doklad hodnotné a slohově čis té historizující jednolodní architektury
postavené podle projektu Camilla Sitteho vletech 1896-1899. Slohová čistota je
zdůrazněna i stejně řešeným interiérem. Významná dominanta městského urbanistického
celku.

•

budova fary čp. 507
nám. Sv. Čecha č. 5 parc. č. 430, stav.
Součást areálu farního kostela, v jehož těsném sousedství se stavba nachází. Původně
eklektická novostavba farní budovy pochází z doby vzniku kostela, tj. kolem roku 1900, s
dokladem četných pozdějších úprav.

•

městské domy
náměstí Svatopluka Čecha č.p. 732, 534, 516, 596, 547, 548, 518
Hlávkova ulice č.p. 592
Chopinova ulice č.p. 550, 523
Libušina ulice č.p. 785, 593, 594
Nádražní ulice č.p. 532, 726, 446, 561, 733, 576, 427
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Špálova ulice úřední budova č.p. 450
ulice U Tiskárny č.p. 577, 539, 546, 607
Wattova ulice č.p. 670, č.o.5
•

areál bývalého kamenouhelného dolu Oderka/Odra
šachetní budova, koupelny, dílny, parc. č. 755 st.
Hlavní technologická část bývalého dolu, objekt na protáhlém půdoryse sestávající ze tří
relativně funkčně a architektonicky samostatných částí z 20. let 20. století.
strojovna, parc. č. 761 st.
Objekt na podélném půdoryse s halovým prostorem, fasáda z režného zdiva, z 20. let 20.
století.
kanceláře, parc. č. 756 st.
Dvoupodlažní objekt na nepravidelném půdoryse, fasáda z režného zdiva s omítanými
detaily, členěná rizality. Objekt z dvacátých let 20. století.
vrátnice, parc. č. 687 st.
Přízemní budova na podélném půdorysu z režného zdiva z 20. let. 20. století.

•

uhelný důl Jiří
těžní budova bývalého kamenouhelného dolu Jiří, Cihelní ul. parc. č. 1997
Těžní budova je na nepravidelném půdoryse, výškově členěný objekt krytý sedlovou
střechou. Zejména z hlediska dochovaného globálního dekoru šachetní budovy se jedná v
rámci revíru o ojedinělou architekturu, jejíž vznik se datuje do doby před rokem 1900.

Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143). Vzhledem k tomu, že
v rámci záměru se budou provádět zemní práce pouze velmi omezeně a zároveň se jedná o
území již antropogenně velmi pozměněné, s možností archeologického nálezu se neuvažuje.
Území hustě zalidněná
Počet obyvatel statutárního města Ostravy k 31.12. 2009 činil 306.006. S rozlohou 21.421
ha je hustota obyvatel v Ostravě 1 429 obyvatel/km². Městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz, ve které se zájmové území nachází, se vyznačuje oproti městu Ostravě jako celku
vyšší hustotou obyvatel danou převažující rezidenční funkcí zástavby vysokopodlažních
bytových domů. Jedná se o území hustě zalidněné.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Hluk
V zájmovém území je dominantním zdrojem hluku hluk z dopravy na veřejných
komunikacích (zejména na ulici Hlučínské, na dálnici D1 aj. komunikacích). Další zdroj
hluku je železniční trať ČD č. 270 do Bohumína a železniční provoz na samotném ostravském
hlavním nádraží.
Z průmyslových zdrojů hluku v blízkém okolí je možno jmenovat areál Koksovny
Svoboda, Teplárny Ostrava - Přívoz, výkupny železného šrotu a barevných kovů Karla, s.r.o.,
betonárny KÁMENU ZBRASLAV, spol. s r.o. a některých dalších průmyslových podniků a
provozoven služeb.
Na následujících obrázcích je znázorněna hladina hlukového ukazatele Ldvn, jak ji uvádí
Strategická hluková mapa Ostravy (www.geoportal.cenia.cz).
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Obrázek č. 6: Strategická hluková mapa Ostravy – širší okolí zájmového území

Obrázek č. 7: Strategická hluková mapa Ostravy – detail zájmového území

Pozn. v zájmovém území není ještě zahrnuta dnes již funkční betonárna
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Ovzduší
Území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz patří do oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality
ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008“
(Věstník MŽP duben 2010). Celé území obvodu se nachází v oblasti s překračováním
imisního limitu včetně meze tolerance.
Obrázek č. 8: Vymezení OZKO na území Moravskoslezského kraje

Tabulka č. 3: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stavební úřad

Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

G E T s. r. o.

NO2
roční
průměr
> 40 µg.m-3

7,3

PM10
36. nejvyšší
24h průměr
> 50 µg.m-3
>35x/rok
100

PM10
roční průměr
> 40 µg.m-3

Benzen
roční průměr
> 5 µg.m-3

56,9

48,2

CO
Souhrn
max. denní
8h klouzavý
průměr
> 10 mg.m-3
-

100,0
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Tabulka č. 4: Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území)
Stavební úřad

NO2 (r IL)

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

7,3

V katastrálním území Přívoz je v provozu imisní monitorovací stanice. Provozovatelem je
ČHMÚ, pobočka Ostrava.
Stanice TOPR, kterou provozuje ČHMÚ je umístěna v areálu obchodního učiliště v ulici
Úprkové. Vzdálenost této stanice od areálu zájmového území je cca 400 m. Lze tedy tvrdit, že
data ze stanice jsou pro zájmové území reprezentativní. Podrobná charakteristika měřící
stanice je uvedena v následujících tabulkách.
Tabulka č. 5: Údaje o měřící stanici Ostrava Přívoz – TOPR
Základní údaje
Kód lokality:

TOPR

Název:

Ostrava-Přívoz

Stát:

Česká republika

Vlastník:
Kraj:

Český hydrometeorologický ústav
Moravskoslezský

Okres:

Ostrava-město

Obec (ZÚJ):

Ostrava

Klasifikace
Zkratka

I/U/IR

EOI - typ stanice:

průmyslová

EOI - typ zóny:

městská

EOI - charakteristika zóny:

průmyslová;obytná

Ekosystémy
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Na Mlýnici 702 00 Ostrava - Přívoz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice:

49° 51´ 22.533" sš 18° 16´ 11.067" vd

Nadmořská výška:

207 m

Doplňující údaje
Terén:

rovina, velmi málo zvlněný terén

Krajina:

zástavba převážně průmyslem užívané plochy

Reprezentativnost:

okrskové měřítko (0.5 až 4 km)

Umístění
Stanice je umístěna na hřišti v areálu obchodního učiliště, dobrá lokalita v zástavbě průmyslové čtvrti.
Seznam měřicích programů:
Kód

Typ

TOPRA

Automatizovaný měřicí program

TOPRP

Měření PAHs

TOPR0

Měření těžkých kovů v PM10

TOPR5

Měření těžkých kovů v PM2.5

Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:31.12.1998
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Tabulka č. 6: Výsledky měření na stanicích TOPR v roce 2008
Škodlivina / doba průměrování

TOPR 2008

SO2 / 1 hodina
SO2 / 24 hodin
NO2 / 1 hodina
NO2 / 1 rok

Max=111,6; 25MV=55,9; VoL=0; VoM=0
Max=34,2; 4MV=30,0; VoL=0
Max=133,5; 19MV=93,9;VoL=0; VoM=0
X=30,5
Max=2951,7; VoM=0
Max=211,0; 36MV=84,0; VoL=102; VoM=102

CO / 8 hod

PM10 / 24 hodin
PM10 / 1 rok
Benzen / 1 rok
Vysvětlivky k tabulce:
Max ...
maximum
4MV ...
VoL ...
VoM ...

X=47,0
X=6,7

4. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval (analogicky pro 19MV, 25
MV a 36 MV)
počet překročení limitní hodnoty LV
počet překročení meze tolerance LV + MT

Staré ekologické zátěže
Obrázek č. 9: Staré ekologické zátěže

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že v blízkosti zájmového území se nachází zátěž
DIAMO, s.p. - důl Přívoz, popsaná kvalitativním rizikem 4-nízké.
Z obrázku je též zřejmé, že jde o území s hustým výskytem starých ekologických zátěží.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem
významně ovlivněny nebudou.
OVZDUŠÍ
Klimatické charakteristiky
Dle Quitta (1971) se území nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Oblast je
charakteristická dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím
s mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 7: Charakteristika klimatické oblasti MT 10 (teploty v ºC a srážky v mm).
Charakteristika
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

hodnota
40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 – -3
17 – 18
7–8
7–8
100 – 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50

Průměrná roční teplota na meteorologické stanici Mošnov činí 8,2°C, červencová teplota
17,8 °C a lednová -2,4 °C. Ročně spadne průměrně 702 mm srážek. Trvání slunečního svitu je
průměrně 1567 h ročně.
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší byla popsána již v kapitolách výše.
Kvalita ovzduší v území je zhoršena v důsledku automobilového provozu na hlavních
pozemních komunikacích i v důsledku produkce emisí v průmyslových podnicích.
Problematické jsou zejména imise suspendovaných částic frakce PM10.
PŮDA
Plocha zájmového území je vzhledem k charakteru činností, které zde byly prováděny po
dobu 150 let, bez přirozeného půdního pokryvu. Povrch je tvořen antropogenně pozměněným
materiálem. Nejde o ZPF. Pozemek č. 351/14 je dle údajů z katastru nemovitostí veden jako
ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha.
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GEOFAKTORY ÚZEMÍ
Geologie
V podloží jsou převážně sedimenty kvartérní - glacifluviální štěrky a písky, případně
smíšený materiál morén, které jsou většinou kryty pláštěm nevápnitých, často
pseudoglejových prachovic. Místy, především v členitějším reliéfu mezi Ostravou a Karvinou,
vystupují vápnité jílovce, slíny, písky marinního neogénu; karbonské podloží vychází jen na
nepatrných plochách (Landek). Dosti velký rozsah mají i sedimenty nivní a podél vodních
toků štěrkopískové terasy. V posledních desetiletích na povrchu převládají antropogenní
sedimenty (haldy, odkaliště).
Reliéf
Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s oblými vršky s výškovou členitostí 30 - 80 m.
Místy jsou větší rovinné úseky. Reliéf je typický pro oblast starého zalednění
(Altmoränenlandschaft). Významné jsou poměrně široké nivy řek, lemované místy strmými,
ale pouze max. 30 - 40 m vysokými svahy s výchozy předkvartérního podloží a pramennými
horizonty. Běžné jsou drobnější sesuvy. Charakteristickým rysem reliéfu je jeho intenzivní
antropogenní přestavba, četné haldy, poklesy, často zarovnané vytěženým materiálem a
zatopené pinky.
VODA
Hydrologická charakteristika
Z hydrologického hlediska leží zájmové území na hranici povodí Ostravice (č.h.p. 2-0301) a Odry (č.h.p. 2-02-04), přibližně 1,5 km jihozápadně od jejich soutoku. Detailněji lze
plochu popsat číslem hydrologického pořadí 2-02-04-003/2.
Hydrogeologická charakteristika
Podzemní voda se vyskytuje v průlinově propustných sedimentech v první zvodni
(kvartérní zvodeň), reprezentované především štěrkopísky, resp. proměnlivě zahliněnými
štěrky. Štěrky vytvářejí kvartérní kolektor, který komunikuje s povrchovým tokem Odry a
jejích přítoků. Podložní karbonské horniny tvoří vůči více propustným štěrkům izolátor,
svrchní hlinité kvartérní sedimenty v nadloží kolektoru vystupují ve funkci nadložního
(polo)izolátoru a omezují přímou infiltraci srážkových vod do kvartérní štěrkové zvodně.
Hydrogeologický rajón je č. 151.
FAUNA A FLÓRA
Biogeografické členění
Z biogeografického hlediska (Culek, 1996, 2003) leží zájmové území při hranici
Oderského bioregionu 2.4 a Ostravského bioregionu 2.3.
Potenciální lesní vegetaci Oderského bioregionu dominovaly dubové bučiny (CariciQuercetum), které navazovaly podél vodních toků na lužní lesy podsvazu Alnenion glutinosoincanae (snad Pruno-Fraxinetum, avšak kolem malých potůčků i Carici remotaeFraxinetum). Pro podmáčená místa byly typické bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae
(Carici elongatae-Alnetum, v okolí Karviné lokálně i Calamagrostio canescentis-Alnetum).
Na lokálně zrašeliněných půdách byly pravděpodobně přítomny i primární rašelinné březiny
svazu Betulion pubescentis. Ve vlhkých nivách přítoků Ostravice byly přítomny křoviny
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svazu Salicion triandrae, podél Ostravice svazu Salicion albae. Typicky je vyvinuta náhradní
přirozená vegetace vodních a pobřežních společenstev rybníků a slepých ramen.
Základní potencionální jednotkou Oderského bioregionu jsou úvalové luhy, které
vegetačně inklinují k Ficario-Ulmetum. Pravořežní terasy místy osidlují fragmenty lipových
dubohabřin (Tilio-Carpinetum), do severní části zasahují dubové bučiny (Carici-Quercetum).
V terénních depresích na glejových půdách jsou přítomny bažinné olšiny (Alnion glutinosae);
v nejnižších vlhkých polohách nivy Odry i na jiných podmáčených místech je vegetace svazu
Salicion albae, kolem menších toků a kanálů svazu Salicion triandrae.
Aktuální stav
V ZÚ k umístění BENCALOR se nenachází žádná zeleň, plocha je vybetonována. Nejbližší
významnější porosty zeleně se nacházejí na haldě dolu Odra a podél toku Odry a Ostravice.
Obrázek č. 10: Vybetonovaná plocha k umístění vnitropodnikové čerpací stanice

Pozn. šipkou je vyznačena vybetonovaná plocha určená k umístění BENCALOR

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY
Část obce Přívoz, ve které se zájmové území nachází, je charakteristická existencí velkých
průmyslových podniků (doly , koksovna) a zařízení železnice (trať ČD č. 270, vlečky, Depo
kolejových vozidel Ostrava, hlavní nádraží Ostrava). Tento vzájemně propojený komplex
doplňuje nízko- i vysokopodlažní obytná zástavba a dále různé provozovny menších
průmyslových podniků a služeb. Urbanisticky cenná je zástavba okolo Nádražní ulice, ta je
však od zájmového území oddělena železnicí i hlavní silniční komunikací – ulicí Hlučínskou.
Zájmové území se nachází v sousedství železniční trati, v bezprostředním okolí jsou
průmyslové podniky Karla spol. s r.o. (výkup železného šrotu, barevných kovů a papíru) a
Koksovna Svoboda (výroba koksu, majitel OKD, OKK a.s.). Navrhovaný záměr tvoří svým
charakterem logický celek s okolními plochami průmyslové výroby.
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OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Zájmové území leží v ochranném pásmu železnice.
Celý areál betonárny, v němž má být umístěna vnitropodniková čerpací stanice na naftu,
leží dle platného územního plánu v území ohroženém výstupy důlních plynů, částečně sem
zasahuje i území nebezpečné výstupy důlních plynů.
Přímo na ploše areálu betonárny se nachází zlikvidovaná těžní jáma Odra – 2. V okolí této
jámy je vymezeno bezpečnostní pásmo o poloměru 24 m. V rámci tohoto pásma je vydáno
územní rozhodnutí o stavební uzávěře (č.j. Správ./ÚSŘ/4376/97/Kov ze dne 1.12.1997, vydal
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní). Ve vymezeném území se zakazuje
povolování novostaveb bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání
(včetně vedení nových částí inženýrských sítí a přípojek na veřejné rozvodné sítě a veřejnou
kanalizaci) a povolování nástaveb, přístaveb a stavebních úprav existujících staveb. Na
dotčeném území lze provádět jen udržovací práce na stavbách. BENCALOR bude umístěna
až za 24 m bezpečnostním pásmem.
DOBÝVACÍ PROSTORY
Tabulka č. 8: Přehled stanovených dobývacích prostorů v zájmovém území
Název

Kód surovin

Stav využití

Nerost

Organizace

IČO

Přívoz

Uhlí černé

s ukončenou
těžbou

černé uhlí

DIAMO s.p.,
Stráž pod Ralskem

00002739

těžené

zemní plyn vázaný na
uhelné sloje

Green Gas DPB, a.s.,
Paskov

00494356

Přívoz I Zemní plyn

Zdroj: www.mapmaker.geofond.cz

Dále se záměr nachází na území poddolované územní plochy (Klíč: 4554, Název: Přívoz,
Surovina: Paliva).
SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Závazná část územního plánu města Ostravy byla vyhlášena vyhláškou č. 3/1994, o
vyhlášení závazné části schváleného Územního plánu města Ostravy - 1994, schválenou
usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M ze dne 5.10.1994, s účinností od
15.11.1994. Doposud bylo provedeno několik změn ÚP, vycházíme z ÚP doplněného o
schválené změny.
Na následujícím obrázku je výřez z grafické části územního plánu. Jedná se o hlavní výkres,
Komplexní urbanistický návrh (Plán využití ploch), stav ke dni 20.5. 2010 ve znění schválených
změn a provedených úprav. V Komplexním urbanistickém návrhu (Plánu využití ploch) je
území města rozčleněno do jednotlivých ploch podle navrhovaného funkčního využití. Pro
každou plochu jsou zpracovány regulativy funkčního využití formou rozdělení možných funkcí
a zařízení do tří kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Nově stavěné modernizované
nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice dané funkční plochy.
Stavby a zařízení, které funkčnímu využití ploch neodpovídají nelze umístit a rovněž nelze
povolit změny v užívání staveb a ploch v rozporu se stanoveným funkčním vymezením.
Lokalita navržená k umístění BENCALOR leží v ploše LP (Lehký průmysl, sklady,
drobná výroba). Níže je uvedena charakteristika této funkční plochy dle územního plánu.
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Lehký průmysl, sklady, drobná výroba
Slouží: Podstatně neobtěžující výrobě a skladování, příbuzné a doplňující občanské vybavenosti.
Funkční využití:
Vhodné
• Podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, potravinářské
závody, technické služby, údržba stavebních fondů, inženýrských sítí, veřejných ploch a
zeleně, opravárenské a servisní provozy.
• Čistírny odpadních vod.
• Usazovací nádrže.
• Hasičské stanice.
• Výrobní služby, servisy, opravny, půjčovny.
• Zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná, umělecká výroba.
• Nájemné dílny a ateliery, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby.
• Skladové obvody a okrsky.
• Supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny spec. prům. a objemného zboží,
stavebnin.
• Příslušné komunikace, manipulační plochy, vlečky, parkoviště, odstavné plochy pro
nákladní automobily.
• Zeleň parková, ochranná.
Přípustné
• Vybavenost sloužící širšímu území: administrativa, obchod, služby, stravování,
ubytování, společenská, výstavní, zábavní zařízení.
• Hromadné garáže, areály boxových garáží.
• Nezbytná technická vybavenost.
• Benzinové stanice.
Vyjímečně přípustné
• Byty pohotovostní, majitelů a správců, rodinné domky.
• Sportovní, sociální a zdravotnická zařízení.
• Malé spalovny odpadů.
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Obrázek č. 11: Umístění záměru v územním plánu

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor
stavebního řádu a přestupků vydal dne 25.6. 2010 pod č.j. MOaP/34326/10/OSŘP1/Ko
sdělení, které potvrzuje, že záměr je v souladu s územním plánem města Ostravy (viz příloha
v kapitole H).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru – umístění a provoz vnitropodnikové čerpací stanice na naftu.
Významnost jednotlivých vlivů byla hodnocena na základě následujících kritérií: velikost,
časový rozsah, reverzibilita, citlivost území, mezinárodní dosah, postoj veřejnosti, nejistoty a
možnosti ochrany.
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Z posudku ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. v aktuálním znění „Podniková
čerpací stanice pohonných hmot firmy KÁMEN ZBRASLAV, spol. s r.o. v areálu betonárny
Ostrava – Přívoz“ jež zpracovala autorizovaná osoba (viz příloha č. 1 tohoto oznámení) je
zřejmé, že řešená čerpací stanice pohonných hmot je navržena standardním způsobem, na
úrovni současného poznání. Čerpací stanice pohonných hmot (motorová nafta) je podle
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (vyhlášky č. 355/2002, ve znění vyhl. č. 509/2005 Sb., §18
odst. 2 – ČS na benzin) středním zdrojem znečišťování ovzduší. Emisní koncentrace těkavých
organických látek (VOC) a pachových látek nelze stanovit, je však možné oprávněně
předpokládat, že emisní limit pro těkavé organické látky stanovený jako obecný limit nebude
překračován. Vypočtená celková roční emise 1.600 g VOC.rok-1 je emisí ne příliš
významnou.
Příjezdy a odjezdy zásobovací autocisterny s naftou o nízké intenzitě návozů nafty (1 – 2x
za měsíc) ani krátké příjezdy a odjezdy čtyř automixů a jednoho nakladače přímo z areálu
betonárny nebudou mít významnější vliv na kvalitu ovzduší.
Naopak dojde k tankování přímo v areálu betonárny, v bezprostředním sousedství
odstavné plochy pro techniku a nebude potřeba každým strojem jednotlivě dojíždět na
veřejnou čerpací stanici pohonných hmot kvůli doplnění paliva. Odpadnou tedy extra jízdy na
veřejnou ČSPHM, tankováno bude přímo v místě.
Na základě výše zmíněného hodnotíme celkový vliv realizace záměru na kvalitu ovzduší
jako nevýznamný.
VLIVY NA VODU
Záměr umístění a provozu BENCALOR nezpůsobí zvýšení odběru vod ani zvýšení
produkce splaškových odpadních vod. Zaměstnanci betonárny budou stejně jako doposud
využívat zázemí betonárny.
Výdejní místo bude zastřešeno, nedojde tedy ke styku dešťových vod s úkapy nafty.
Dešťové vody budou svedeny do nezpevněných ploch, kde se zasáknou. Ostatní zpevněné
manipulační plochy areálu betonárny nedoznají oproti současnosti změn.
Záměr umístění a běžného provozu BENCALOR nemůže negativně ovlivnit jakost
podzemních ani povrchových vod, neboť všechny provozní, manipulační a dopravní plochy
jsou opatřeny betonovým zpevněním. Stáčecí místo bude zabezpečeno gravitačním svedením
do jímky. Ani v případě havarijních stavů (např. úniků ropných látek) mimo výdejní místo
nemůže dojít ke kontaminaci podzemních vod, všechny plochy jsou zpevněny. Pro případy
havárií bude k dispozici pohotovostní sada pro likvidaci úniku nafty (látky sajících nebo
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vázajících naftu např. Vapex, písek, piliny, dále koště, lopata aj. pomůcky) a bude vypracován
provozní řád a havarijní plán.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod,
neovlivní povrchový odtok ani režim podzemních vod, vydatnost zdrojů či jakékoli vodní útvary.
Vliv záměru hodnotíme jako nevýznamný.
VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
BENCALOR bude umístěn na již dnes vybetonovanou plochu areálu betonárny. Nedojde
k záboru zemědělského půdního fondu.
Vzhledem ke zpevnění povrchu, vyspádování a zabezpečení ploch nebudou mít ani
případné havarijní stavy (např. úniky ropných látek) vliv na půdní nebo horninové prostředí.
Umístění BENCALOR neovlivní geologické podmínky daného území.
Posuzovaný záměr má nulový vliv na půdu, územní a geologické podmínky.
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vzhledem k absenci rostlin a živočichů na vybetonované ploše určené k umístění
BENCALOR hodnotíme vliv na faunu a flóru jako nevýznamný až nulový.
VLIVY NA NATURA 2000
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Ze stanoviska KÚ Moravskoslezského kraje
ze dne 22.6. 2010 pod č.j. MSK 103717/2010 (viz též příloha v části H oznámení) je zřejmé, že
záměr bude mít nulový vliv na Naturové oblasti.
VLIV NA PRVKY ÚSES, VKP
Záměr se nedotýká žádných skladebných prvků ÚSES ani žádných VKP. Vliv na prvky
územního systému ekologické stability a VKP hodnotíme jako nulový.
VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
Vzhledem ke svým rozměrům a umístění BENCALOR v blízkosti průmyslových objektů
hodnotíme vliv na krajinný ráz jako nulový.
VLIVY NA BUDOVY,

KULTURNÍ PAMÁTKY

Umístění a provoz BENCALOR nemá nepříznivé vlivy na kulturní, architektonické nebo
archeologické památky, ani na žádné budovy. Vliv záměru je v tomto směru nulový.
VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Realizace záměru nebude klást nároky na výstavbu nových ani úpravy stávajících
dopravních tras. Obslužná doprava (autocisterna) bude využívat stávající veřejnou dopravní
síť a vnitroareálové komunikace betonárny.
Vliv spojený se změnou v dopravní obslužnosti je nulový.
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FYZIKÁLNÍ VLIVY
Hluk z dopravy
Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy způsobené dovozem nafty autocisternou do
vnitropodnikové čerpací stanice (16 – 18x za rok, tj. 1 – 2x za měsíc) nedojde v důsledku
realizace záměru ke změně ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru podél využívaných dopravních tras.
Vliv hluku z dopravy lze považovat za nevýznamný.
Hluk z provozu
Elektrické čerpadlo Panther umístěné přímo ve vnitropodnikové čerpací stanici typu FS
5000 lze považovat za naprosto bezvýznamný zdroj hluku.
Zdrojem hlučnosti bude doprava. Jednak půjde o stroje, jež budou tankovat naftu (4x
automixy, 1x nakladač) a jednak půjde o autocisternu, jež bude naftu do nádrže BENCALOR
doplňovat. Oproti současnosti se však četnost dopravy v areálu betonárny téměř nezmění. Stroje
budou tankovat v blízkosti parkoviště, kde jsou odstaveny na noc. Vzhledem k velmi nízké
četnosti a krátké době (řádově desítky minut) plnění nádrže BENCALOR z automobilové
cisterny, nelze očekávat v důsledku doplňování nafty změnu akustické situace v zájmovém území.
Závěrem lze konstatovat, že v důsledku realizace záměru nedojde oproti současnému stavu
v okolí areálu betonárny ke změně ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru (hygienický limit pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB).
Vliv na akustickou situaci lze charakterizovat jako nevýznamný.
VLIVY NA ZDRAVÍ
Po shrnutí poznatků výše uvedených, zejména v oblasti hluku a ovzduší, lze konstatovat, že
realizace záměru přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantů ovzduší
a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví nezmění.
Vliv záměru na veřejné zdraví hodnotíme jako nulový.
SOUHRN
Na základě předchozího rozboru jednotlivých vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí lze
konstatovat, že při posuzování hodnoceného záměru „Bencalor na naftu v areálu betonárny
v Ostravě – Přívoze“ nebyly identifikovány žádné významné nepříznivé vlivy ani žádné
nepříznivé vlivy, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v daném
území. Všechny vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné nebo nulové. Podmínkou je dodržení
podmínek uvedených v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V rámci tohoto oznámení nebyly identifikovány v souvislosti s realizací záměru žádné
významně nepříznivé ani nepříznivé vlivy. Všechny vlivy lze charakterizovat jako
nevýznamné až nulové. Pozitivní vlivy identifikovány taktéž nebyly.
Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako úzce lokální,
s omezením na prostor areálu betonárny. Jediné vlivy, které toto území přesahují, jsou pouze
vlivy spojené s dovozem nafty autocisternou. Tyto vlivy jsou však k velmi nízké intenzitě a
vzhledem k celkovému zatížení dotčených komunikací naprosto bezvýznamné.
Veškeré vlivy záměru jsou tedy omezené plošně i vzhledem k zasažené populaci.
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní
hranice
Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé
vlivy přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
nepříznivých vlivů

kompenzaci

Opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
provozu vnitropodnikové čerpací stanice společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. v Ostravě
Přívoze je možné charakterizovat takto:
1) Technologický celek Harlequin (typ 5000) pro uskladnění a měřený výdej motorové nafty
bude umístěn na stávající zpevněnou (betonovou) plochu.
2) Výdejní místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou hranou s izolací a vyspádováno do
záchytné jímky. Takto bude zaručeno, že případné úkapy a úniky nafty budou gravitačně
svedeny a bezpečně zachyceny v nepropustné jímce (záchytné úkapové vaně).
3) Výdejní místo bude zastřešeno. Tímto opatřením bude zaručeno, že nedojde k mísení
dešťových vod s úkapy nafty na výdejní ploše.
4) Pravidelně bude prováděna revize technického stavu a zkouška těsnosti čerpací stanice.
5) Všechny stroje investora musí být udržovány v dokonalém technickém stavu, bude
prováděna jejich pravidelná kontrolu především z hlediska možných úkapů ropných látek
a z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení některých součástí.
6) Bude usilováno o předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady budou
shromažďovány a zařazovány podle jednotlivých druhů a kategorií, budou zabezpečeny
před znehodnocením, odcizením nebo únikem a bude vedena průběžnou evidenci o
odpadech a způsobech nakládání s nimi.
7) Pravidelně bude kontrolováno naplnění jímky (nádrže) na úkapy a zajištěno její vyvážení.
8) V místě BENCALORu budou k dispozici hasící prostředky a sada pro likvidaci úniku nafty
(látky sajících nebo vázajících naftu např. Vapex, písek, piliny a koště, lopata a pod.).
9) Bude zpracován a dodržován provozní řád a havarijní plán. Veden bude také provozní
deník čerpací stanice.
10) Uvedení čerpací stanice do provozu bude předcházet Povolení provozu středního zdroje
znečišťování ovzduší a vydání potřebných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a
kolaudační rozhodnutí).

5. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Zpracovatel oznámení měl dostatečně objektivní podklady k posouzení vlivů výstavby a
provozu vnitropodnikové čerpací stanice na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V rámci zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti,
které by neumožnily objektivně specifikovat vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné variantě řešení (projektové), které spočívá ve výstavbě a
provozu vnitropodnikové čerpací stanice (Harlequin - typ 5000) na pozemku p.č. 351/14
v katastrálním území Přívoz. Důvodů jednovariantního řešení je několik:
1.
2.
3.
4.

Stávající rozmístění jednotlivých objektů a ploch v areálu činné betonárny.
Hranice bezpečnostního pásma těžní jámy Odra – 2, v nichž není možno
BENCALOR umístit.
Blízkost odstavné plochy (parkoviště) pro stroje, jež budou čerpací stanici využívat.
Existence stávající betonem zpevněné plochy v sousedství parkoviště firemních
automixů a nakladače.

Varianta nulová představuje popis stávajícího stavu a znamená stav bez realizace záměru. Jedná
se o referenční variantu určenou pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Srovnání nulové a projektové varianty bylo učiněno v předchozích kapitolách.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Součástí tohoto oznámení je samostatná příloha:
Příloha č. 1: Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v aktuálním znění (Charouzek, 2010)

2. Další podstatné informace oznamovatele
Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz technologického celku Harlequin,
typ 5000 pro uskladnění a měřený výdej motorové nafty. Vnitropodniková čerpací stanice na
naftu bude umístěna na vybetonované ploše areálu činné betonárny společnosti KÁMEN
Zbraslav, spol. s r. o., na pozemku p.č. 651/14 v katastrálním území Přívoz.
Motorová nafta bude skladována v nadzemní dvouplášťové nádrži o objemu 5 m3
s integrovaným výdejním zařízením. Nádrž je opatřena signalizací mezních stavů
skladovaného média a indikací meziplášťového prostoru. Celé technologické zařízení bude
zastřešeno a umístěno v nepropustné betonové vaně, která bude gravitačně svedena do jímky
(záchytné úkapové vany). Odběrové místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou hranou
s izolací. Roční množství dodané nafty bude 80.000 litrů.
Nafta bude v rámci subdodávky navážena autocisternou 1 - 2x za měsíc, čerpání budou
provádět sami proškolení řidiči strojů společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. dle potřeby.
Zájmové území je určeno pro funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. Záměr je v
souladu s Územním plánem města Ostravy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní typovou vnitropodnikovou čerpací stanici, která je
vyráběna sériově a je provozována na mnoha lokalitách v České republice, jsou k dispozici
v dostatečném množství objektivní informace o jejím vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Konstatovat lže, že stavba a provoz BENCALOR nebude znamenat zhoršení akustické
situace v území a nevýznamný bude i vliv na imisní situaci v zájmovém území. V důsledku
realizace záměru nebudou překračovány platné hygienické limity.
Při hodnocení ostatních potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a zdraví
obyvatel nebyly identifikovány žádné významně nepříznivé vlivy ani žádné nepříznivé vlivy,
které by souvisely s provozem vnitropodnikové čerpací stanice v dotčené lokalitě. Všechny
vlivy byly kategorizovány jako nevýznamné nebo nulové. Příznivé vlivy identifikovány nebyly.
V rámci zpracování tohoto oznámení byly formulovány opatření k prevenci, vyloučení,
snížení popřípadě kompenzaci potenciálních nepříznivých vlivů. Při respektování těchto
opatření uvedených v kapitole D.4. lze doporučit záměr k realizaci.
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H. PŘÍLOHY
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací.
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Vlček V. a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže. Academia Praha
Mapové podklady:
interaktivní mapové podklady na níže uvedených internetových stránkách
půdní mapa ČSR v měřítku 1 : 50 000
geologická mapa ČR odkrytá v měřítku 1 : 50 000
katastrální mapy v měřítku 1 : 5 000
Státní mapa odvozená 1:5000
Ostrava, městský plán 1:18 000, SHOcart, Vizovice, 2006
Webové stránky:
www.cenia.cz
www.ceu.cz
www.fuelsystem.cz
www.geoportal.cenia.cz
www.mapmaker.geofond.cz
www.mapy.cz
www.mapy.quick.cz/
www.mmo.cz
www.wgp.uhul.cz
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