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Úvod
Pro stavbu „Sběrný dvůr odpadů na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko”, která je v je
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona c. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní
prostředí.
Předkládaný záměr spadá do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), do bodu 10.1.
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně–
chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Situace umístění sběrného dvoru

SBĚRNÝ DVŮR
SILNICE
HAVÍŘOV –
ČESKÝ TĚŠÍN

HŘIŠTĚ

ČERPACÍ
STANICE
POHONNÝCH
HMOT

PARKOVACÍ
PLOCHA
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A. Údaje o oznamovateli
Investor
Sídlo
IČ
Odpovědný zástupce

Obec Těrlicko
Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko
00297666
Bc. Martin Polášek, starosta, starosta obce

Oznamovatel
Sídlo
IČ
DIČ
Zástupce oznamovatele

Depos Horní Suchá, a.s.
Solanecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá
47677287
CZ47677287
Miloš Kývala, ředitel
tel.: +420 605 434 434
Jiří Maślonka
tel.: +420 603 141 171

Ve věcech technických

Projektant
Sídlo

ENVI projekt, s.r.o.
Na Požáře 144, Zlín
Ing.Petr Vyoral

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Sběrný dvůr odpadů na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení
bodu 10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k
fyzikálně–chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha areálu
Plocha vrátnice
Plcoha ocelového přístřešku
Odpad kategorie O
Odpad kategorie N
Návštěvnost areálu
3. Umístění záměru

Kraj Moravskoslezský
Obec Těrlicko
Katastrální území Horní Těrlicko
p.č. 1377

1 420 m2
13,5 m2
18 m2
1 500 tun/rok
20 tun/rok
průměrně 30 občanů denně
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem stavby je vybudování sběrného dvora v Těrlicku. Navrhovaný areál se bude
nacházet na zpevněné ploše u silnice Havířov – Český Těšín, u ulice Těšínská. Umístění
sběrného dvoru je navrženo na pozemku investora, tj. obce Těrlicko.
Sběrný dvůr bude používán jako zařízení ke sběru odpadu, půjde o objekt ohraničený
oplocením s uzamykatelnou vjezdovou bránou. Sběrný dvůr bude určen pro obyvatele obce
Těrlicko. Občané zde budou mít možnost ukládat odpady, které nelze uložit do běžných
sběrných nádob na zbytkový nebo separovaný odpad.
Odpady ze sběrného dvora budou dále odváženy a zpracovány nebo zneškodněny ve
specializovaných zařízeních. Veškeré certifikované nádoby určené pro uložení odpadu budou
splňovat požadavky platných předpisů z hlediska životního prostředí, hygienických předpisů,
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Provoz areálu bude zajišťovat jediný pracovník. Bude zde umístěno sociální zázemí s WC a
umývadlem, oddělenou denní místností.
Přístup na pozemek bude řešen z účelové komunikace UK 18, p.č. 1387, k.ú. Horní Těrlicko.
Vjezd do areálu (nájezd a výjezd) je tvořen dvěma samostatnými branami umístěnými vedle
sebe. Vjezd bude v místě stávajícího sjezdu na zpevněnou plochu.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Rozhodnutí o
umístění stavby a stavební povolení pro „Sběrny dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377 v k.u.
Horní Těrlicko bylo vydáno stavebním úřadem – Obecním úřadem Těrlicko dne 22. 6. 2009 a
nabylo právní moci dne 20.7. 2009. Podmínky uvedené v územním rozhodnutí a stavebním
povoleni jsou zohledněny a splněny v projektu, případně budou dodrženy při realizaci stavby.
Výstavba sběrného střediska je v souladu Plánem odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje. Nutnost jeho zřízení vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a jeho
prováděcích vyhlášek, který ukládá původcům odpadů za povinnost shromažďovat odděleně
využitelné části vznikajících odpadů a nabízet je prostřednictvím oprávněných osob k dalšímu
využití.
V řešeném území se nenacházejí památkově chráněné objekty, památné stromy ani jiné
významné krajinné prvky.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Navrhovaný a posuzovaný sběrný dvůr bude sloužit jako shromáždiště ostatního odpadu a
nebezpečného odpadu. Navržen je běžný sběrný dvůr – zpevněná plocha s umístěnými
nádobami na shromažďování odpadu. Sběrný dvůr bude určen zejména pro občany
(veřejnost) pro sběr nebezpečných složek odpadu vznikajících v domácnostech.
Jde především o vyřazené domácí elektrospotřebiče (např. televizory, chladničky, pračky),
obaly se zbytky barev, ředidel, zbytky různých chemických látek, baterie, akumulátory,
zářivky, velké plastové předměty (např. sudy, velké nádoby, nábytek), tedy odpad, který nelze
z nejrůznějších důvodu odkládat do popelnic.
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Funkce sběrného dvora je velmi podobná mobilní sběrně, ale je rozšířena o další druhy
odpadu. Situování sběrného dvora ve vyhovující dostupné vzdálenosti nedaleko centra obce s
sebou nese radu výhod, zejména pro ty občany, kteří potřebují odstranit předměty nebo
odpad, který nelze ukládat do popelnic. Sběrný dvůr (jako shromáždiště odpadu) je navrhován
k umístění mimo obytnou zástavbu a splňuje všechny požadavky kladené současnou
legislativou na ekologickou úpravu této odpadní suroviny, aniž by docházelo ke znečišťování
přírody a zatížení životního prostředí nad únosnou mez.
Záměr není řešen variantně. Pro umístění sběrného dvora byla vybrána pouze jediná lokalita.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou za
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Navrhovaný záměr předkládaný oznamovatelem je pro danou lokalitu přijatelný a znamená
řešení zabezpečení sběru odpadů z domácností v obci Těrlicko. Záměr vzhledem k lokalizaci
záměru, stavu území a připravenosti tohoto území představuje nejvhodnější řešení a
přijatelnou variantu umístění sběrného dvora. Stavba bude řešena v souladu se systémem
nakládání s odpady na území obce.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Sběrný dvůr bude tvořen zpevněnou plochou a bude oplocen. Na zpevněné ploše budou
rozmístěny kontejnery na odpady kategorie O a N a uzamykatelný přístřešek pro umístění
speciálních nádob pro nebezpečné odpady. V areálu bude dále umístěna i budova pro obsluhu.
Sběrný dvůr odpadu bude sloužit ke shromaždování odpadu od občanů obce Těrlicko do
transportních dávek. Odpady v transportních dávkách budou odváženy k recyklaci, využití
nebo odstranění na k tomu určených zařízeních.
Záměr zahrnuje následující stavební objekty:
SO 01 Zpevněné plochy
SO 02 Provozní budova
SO 03 Sklad NO
SO 04 Shromažďovací prostředky – technické vybavení
SO 05 Oplocení
SO 06 Rozvody NN
SO 01 Zpevněné plochy
Jedná se o stávající plochu parkoviště, která sloužila pro návštěvníky přilehlého fotbalového
stadionu a byla již vodohospodářsky vyřešena v rámci budování tohoto parkoviště. Z této
plochy bude zabráno 1420 m2 pro využití pro sběrný dvůr. Tato plocha bude řádně vyčištěna
od nánosu stěrku a usazenin.
SO 02 Provozní budova
Jako provozní budova bude v prostoru sběrného dvora sloužit typizovaný dřevěný zahradní
domek 3000/3000 mm, který je dodáván jako komplet. Tento domek bude osazen na stávající
zpevněné ploše a podložen do roviny. Do tohoto domku se počítá s připojením sítě NN.
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SO 03 Sklad NO
Jedná se o plechový sklad nebezpečných odpadů, stojící volně na zpevněné ploše sběrného
dvora. Jeho konstrukci tvoří ocelový rám s uzavřených profilů. Tato konstrukce se opláštěna
trapézovým plechem. Sklad bude dělen příčkou stejné konstrukce. Přístup do skladu bude
tvořen složenou bránou s možností vchodu jednotlivými dveřmi. Brána je opět nesena
ocelovým rámem a oplechována ve spodní části trapézovým plechem, v horní části brány je
jako výplň použito drátěné pletivo. Tato konstrukce slouží na více sběrných dvorech
provozovaných společností Depos. Bezpečnost skladovaných látek je zaručena uskladněním
pomocí plechových nádob a sudu k tomu účelu určených. Tyto nádoby jsou umístěny na
speciální záchytné pojízdné vaně rozměrů – 1200 x 800 x 450 mm.
Záchytná pojízdná vana

Sklad nebezpečných odpadů

SO 04 Shromažďovací prostředky - technické vybavení
Provozní technologické vybavení sběrného centra bude sloužit pro sběr odpadů z komunální a
živnostenské sféry. Umístění kontejnerů bude dáno situačním plánem, v případě potřeby je
možné umístění s rozvahou a ohledem na stísněnost prostoru měnit. Sběrné kontejnery budou
ležet na stávající zpevněné ploše. Je nutné dbát, aby asfaltobetonový povrch nebyl poškozen
při manipulaci s kontejnerem. V současné době je na ploše navrženo umístění 10 - 12 stálých
kontejnerů a 15 malých kontejnerů Avia, které budou v prostoru sběrného dvora pouze
uskladněny.
Odpady budou ukládány do odpadních otestovaných nádob nebo shromažďovacích prostor
rozdělených podle jednotlivých druhů odpadů. Ukládání a třídění odpadu bude probíhat pod
dohledem obsluhy sběrného dvora. Ukládání nebezpečného odpadu do uzavřeného skladu
bude provádět pracovník sběrného dvora, který odpad odebere od občana.
Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané a živnostníci obce Těrlicko odkládat odpady
kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu:
13 02 08
15 01 02
15 01 10
15 02 02

Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů

N
O
N
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16 01 03
16 06 01
17 01 01
17 01 02
17 06 04
20 01 02
20 01 11
20 01 21
20 01 23
20 01 33

20 01 35
20 01 36
20 01 39
15 01 04
20 02 01
20 02 03
20 03 07

jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olověný akumulátor
Beton
Cihly
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Sklo
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02
nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené
pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Plasty
Kovové obaly
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Objemný odpad

N
O
N
O
O
O
O
O
N
N

N
N
O
O
O
O
O
O

Při manipulaci s odpadem 20 01 23 - ledničky a mrazáky je nutno při manipulaci tento odpad
nevystavovat nárazům a možnému mechanickému poškození, aby nedocházelo k úniku
freonu do ovzduší.

Situace sběrného dvora

Sběrný dvůr bude tvořen zpevněnou asfaltovou plochou ohraničenou zvýšeným betonovým
obrubníkem a bude kompletně oplocen. Na zpevněné ploše budou rozmístěny atestované
kontejnery na odpady kategorie O a N dle výše uvedeného seznamu a uzamykatelný
přístřešek pro speciální nádoby na nebezpečný odpad. Jednotlivé nádoby či stanoviště budou
označeny popisnou tabulkou s uvedením katalogového čísla a druhu ukládaného odpadu.
Dále bude v areálu umístěna dřevěná zateplená buňka (modifikovaný typový zahradní domek)
pro obsluhu.
Sběrný dvůr bude vybaven přípojkou elektrické energie. Hygiena pro obsluhu sběrného dvoru
bude zajištěna na toaletách přilehlého fotbalového hřiště. Pitný režim bude formou balené
vody.
Celý areál sběrného dvora bude oplocen a označen výstražnými tabulemi. Ke vjezdu slouží
dvoukřídlá brána, které umožňuje plynulý průjezd vozidel svážejících odpady. Za
nepřítomnosti obsluhy bude brána uzamčena.
Na oplocení je umístěna informační tabule čitelná z volně přístupného prostranství před
zařízením, na níž budou uvedeny následující informace:
 název zařízení
 druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které
mohou být v zařízení odstraňovány nebo sbírány
 obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, včetně jména, příjmení a telefonního
spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele, identifikační číslo provozovny
 správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem,
včetně telefonního spojení
 provozní doba zařízení
Oplocení bude opatřeno dvoukřídlou bránou, při nepřítomnosti obsluhy SD je brána
uzamčena.
V areálu sběrného dvora budou na zpevněné ploše umístěny tyto nádoby na odpad:






Velkoobjemové kontejnery (5 m3) pro:
stavební odpad (beton, cihly, tašky a ostatní stavební keramiku)
pneumatiky
odpad ze zeleně
plasty
objemný odpad






Kontejnery 1 100 l pro:
sklo
papír
textil
ostatní kov






Nádoby na nebezpečný odpad:
nádoby na akumulátory
kontejnery na zářivky
nádoby na tuhý nebezpečný odpad
nádoby na použité oleje

I.

II.

III.

V areálu sběrného dvora nebudou umístěny žádné manipulační prostředky. Umístění do
kontejnerů i speciálních nádob bude provádět osoba přivážející odpad. Návoz odpadů
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jednotlivými producenty se předpokládá osobními automobily, popř. vozidly s přívěsnými
vozíky. Manipulaci s odváženým odpadem či odváženými kontejnery nebo nádobami
s odpadem bude realizovat firma, která odpad přebírá k odvozu a dalšímu zneškodnění či
využití. Odvoz bude zajišťován vozidly LIAZ a IVECO s nástavbou ramenového nakladače.
Plocha sběrného dvora bude v místě nakládání s odpady zpevněna asfaltobetonovým krytem a
pouze na něm dochází k manipulaci s jednotlivými odpady. Nebezpečné odpady budou
shromažďovány a soustřeďovány v uzamykatelném přístřešku ve speciálních kontejnerech a
sudech o max. kapacitě 200 litrů, přičemž sud s oleji je umístěn na záchytné kovové vaně o
min. stejném objemu. Ochrana prostředí a vod před případným únikem kyseliny
z akumulátorů umístěných ve speciálních kontejnerech je zajištěna plastovou záchytnou
vanou dostatečné kapacity, která je umístěna pod kontejnerem s akumulátory. Bezprostředně
po naplnění sudu nebo kontejneru je odpad odvážen ke zneškodnění.
Přejímka odpadů bude probíhat dle zásad stanovených provozním řádem, který bude
zpracován a odsouhlasen. Ve sběrném dvoru budou přijímány pouze odpady uvedené
v provozním řádu pouze od občanů z obce Těrlicko. K vážení odpadů bude využívána váha
skládky Depos Horní Suchá, a.s. vzdálená 12 km.

Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru „Sběrný dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní
Těrlicko a jeho provoz a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl
minimalizován.
Navržené technické, stavební a provozní řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Ukončení výstavby
Doba trvání

2011
2011
výstavby 2 měsíce

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Moravskoslezský
Obec Těrlicko
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno 22.6.2009 s nabytím právní
moci 20.7.2009 Obecním úřadem Těrlicko, územní plánování a výstavba, zn.
OTER/4460/09/638/Kon.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Sběrný dvůr odpadů je navržen na pozemku p.č. 1377 v k.ú. Horní Těrlicko, který je ostatní
plochou – manipulační plochou.
Tabulka č.1
Číslo
pozemku
1377

Výměra
pozemku
2386

Druh
pozemku
Ostatní plocha – manipulační plocha

Číslo
LV
10001

Vlastník
pozemku
Obec Těrlicko, 735 42
Horní Těrlicko 474

Záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Záměr je situován v ochranném
pásmu lesa. Závazné stanovisko o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bylo
vydáno pod č.j. OŽP/75836/Tih/08 z 15.8.2008.

2. Odběr a spotřeba vody
Hygiena pro obsluhu sběrného dvoru bude zajištěna na toaletách přilehlého fotbalového
hřiště. Pitný režim bude řešen formou balené vody.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Dále je v areálu umístěna dřevěná zateplená buňka (modifikovaný typový zahradní domek)
pro obsluhu. Sběrný dvůr je vybaven přípojkou elektrické energie.
Na stožár venkovního vedení bude instalována pojistná skříňka PS1 s pojistným odvypínačem
sp pojistkami 40 a.

14

Vytápění
Objekt sociálního zázemí bude vytápěn přímotopem.
Stavební materiály
V rámci projektu bude stav upřesněn na základe podrobných prací dle stavebního objektu.
Odpady – vstup - sběrný dvůr
Tabulka č.2
Kód druhu
odpadu
N
13 02 08
O
15 01 02

Název druhu odpadu

N

15 01 10

N

15 02 02

O

16 01 03

Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky

N

16 06 01

Olověný akumulátor

O
O
O
O
O

17 01 01
17 01 02
17 06 04
20 01 02
20 01 11

Beton
Cihly
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Sklo
Textilní materiály

N

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 23

N

20 01 33

N

20 01 35

O

20 01 36

O
O
O
O
O

20 01 39
15 01 04
20 02 01
20 02 03
20 03 07

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06
02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Plasty
Kovové obaly
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Objemný odpad

Nádoba na
uložení
kovový sud
kontejner
kontejner

Max.
množství
200 l
1 100 l
1 100 l

kovový sud

200 l

VO kontejner
speciální
kontejner
VO kontejner
VO kontejner
kontejner
kontejner
kontejner
speciální
kontejner
VO kontejner

5 m3
5 m3
5 m3
1 100 l
1 100 l
1 100 l
5 m3

speciální
kontejner
kontejner
VO kontejner

5 m3

kontejner
kontejner
VO kontejner
VO kontejner
VO kontejner

1 100 l
1 100 l
5 m3
5 m3
5 m3

Jiné surovinové a energetické zdroje nebude v provozu sběrného dvora potřeba.
V prostoru sběrného dvora se budou shromažďovat pouze látky povolené schváleným
provozním řádem, a to v řádně zabezpečených kontejnerech.

4. Doprava
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Přístup na staveniště bude řešen ze
stávající silniční sítě, t.j ze stávající ulice Těšínská prostřednictvím účelové komunikace.
Dopravní náročnost přepravy vstupních i odvážených materiálů bude odpovídat požadavkům
na zabezpečení stavby uvedeného rozsahu v území. Bude zpracován plán organizace výstavby
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s ohledem na dopravní zabezpečení stavby a okolní objekty. Doprava stavby bude přímo
navazovat na stávající dopravní obslužnost území.
V době provozu sběrného dvoru nebude dopravní intenzita ve zvýšeném množství vozidel.
Odpad bude dovážen a odvážen osobními vozidly s přívěsným zařízením, nákladními
automobily a svozovými vozy s kontejnery.
Předpokládá se návštěvnost cca 30 občanů denně, dopravně provoz 10-15 osobních vozidel za
den a 1 - 2 nákladní vozidla denně.
Infrastruktura
Pro záměr vybudování navrhovaného záměru není třeba budovat další novou navazující
infrastrukturu.

III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodový zdroj znečištění ovzduší při výstavbě se nepředpokládá. Rovněž realizací záměru
nedojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší provozem na silnici.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě
půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše. Do
prostředí budou emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy zejména za
nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji se může tento impakt projevit při
probíhající přípravě staveniště.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje bude
nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu
na cca 0,5 t/stavbu. Tato prašnost se bude projevovat zejména za nepříznivých klimatických
podmínek, a to především ve směru převládajících větrů. Významným faktorem bude v tomto
případě organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv
stavebních činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti zástavby nad únosnou míru v oblasti
zástavby neprojeví. Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace
práce na stavbě, technologická kázeň dodavatele stavby a způsob řešení stavebních prací.
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Emise z dopravy osobních automobilů (10-15 osobních vozidel)
Tabulka č.3
Škodlivina
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Na 1 km (g)
1,14
15,00
1,14

Za den (g)
11,40
150,00
11,40

Za rok (g)
3,20
42,00
3,20

16

Množství emisí z nákladní dopravy (1-2 nákladní vozidlo)
Tabulka č.4
Škodlivina
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Na 1 km (g)
8,44
3,19
0,46

Za den (g)
8,44
3,19
0,46

Za rok (g)
2,40
0,90
0,10

Celkové množství emisí z nákladní a osobní dopravy
Tabulka č.5
Škodlivina
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Za den (g)
19,84
153,19
11,86

Za rok (g)
5,6
42,9
3,3

2. Odpadní vody a jejich znečištění
Objekt sběrného dvora nebude napojen na žádný kanalizační systém. Hygiena pro obsluhu
sběrného dvoru bude zajištěna na toaletách přilehlého fotbalového hřiště.
Využitá část stávající zpevněné plochy bude podél západního a severního okraje ohraničena
odvodňovacími žlábky, které budou odvádět povrchovou vodu do dvou vsakovacích objektů.
Větev A (podél zádního okraje) a větev B (podél severního okraje) se stékají ke vsakovacímu
objektu 1, větev C (podél severního okraje) stéká ke vsakovacímu objektu 2. Vsakovací
objekty budou vytvořeny osazením betonové skruže do poloviny výšky vysypané hrubým
štěrkem. Tak zde bude vytvořena možnost odběru přitékajících vod pro kontrolu její kvality.
Plocha sběrného dvora je v místě nakládání s odpady zpevněna asfaltobetonovým krytem a
pouze na něm dochází k manipulaci s jednotlivými odpady. Nebezpečné odpady budou
shromažďovány a soustřeďovány v uzamykatelném přístřešku ve speciálních kontejnerech a
sudech o max. kapacitě 200 litrů, sud s oleji bude umístěn na záchytné kovové vaně o min.
stejném objemu.
Ochrana prostředí a vod před případným únikem kyseliny z akumulátorů umístěných ve
speciálních kontejnerech je zajištěna plastovou záchytnou vanou dostatečné kapacity, která je
umístěna pod kontejnerem s akumulátory. Bezprostředně po naplnění sudu nebo kontejneru je
odpad odvážen ke zneškodnění.
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3. Kategorie odpadů
Odpady vzniklé jak v průběhu přípravy, tak po uvedení záměru do provozu budou
likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami 381 a
383/2001 Sb.
A. Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy lokality pro umístění mobilní
betonárky)
B. Odpady vznikající při vlastním provozu
C. Odpady vznikající při ukončení provozu
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy odpadů
A. Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 3
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
17 01 01
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Beton
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů během stavby:
• Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby je povinen zařadit odpady podle
Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
• Podle zákona o odpadech musí být odpady přednostně nabídnuty k využití a recyklaci,
tento způsob má přednost před konečnou likvidací na skládce.
• Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány
minimálně 5 let (dle §39 zákona o odpadech) a v případě, že jej správní orgán vyzve,
předloží je k nahlédnutí.
• S nebezpečnými odpady vzniklými při realizaci stavby může nakládat pouze osoba
oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady, tj. mající souhlas podle §16 odst. 3)
zákona o odpadech.
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Odpady vznikající činností provozu sběrného dvora – fáze provozu
Tabulka č.4
Kód
Název druhu odpadu
Kategorie
druhu
odpadu
odpadu
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
N
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
N
obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
N
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
O
keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky (v případě havárie)
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
N
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
20 03 04 Kal ze septiků a žump
N
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace
N

Předpokládaný způsob
zneškodnění
odborná firma

odborná firma
odborná firma
odborná firma

odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.
Pro shromažďování veškerých druhů odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a
bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací
prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací
prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem
nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům
uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.
Vlastní stavba zabezpečuje shromažďování odpadů. Jejich výčet je uveden v tabulce č.2 na
straně14.
Fáze ukončení záměru
Po ukončení provozu záměru vzniknou v souvislosti s případnou demolicí objektu především
odpady 17 01 01 Beton O, 17 01 02 Cihly O, 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O, 17 04 05 Železo a
ocel O, 20 01 21 Zářivky N.
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
a) riziko vodohospodářské havárie
Riziko možné havárie vyplývá z možnosti silniční havárie vozidel s následkem poškození
palivových nádrží nebo olejových systémů. Při takové havárii by ropné látky odtekly na
povrch zpevněných ploch
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s úniky látek nebo selháním lidského faktoru.
Pracoviště bude vybaveno havarijní soupravou pro případ úniku tekutin. Únik se likviduje
pomocí vhodného asanačního materiálu (asanační rohože, vapex, piliny). S použitým
asanačním materiálem je nakládáno jako s nebezpečným odpadem, který bude následně
uskladněn a zneškodněn v odpovídajícím zařízení. O vzniklé havárii je povinna obsluha
sběrného dvoru provést zápis do Provozního deníku a současně ihned informovat vedoucího
provozu, který provede neprodleně kontrolu učiněných opatření a o vzniklé havárii informuje
dotčené orgány (Obec Těrlicko, Městský úřad Havířov, vodohospodářský orgán, majitele
kanalizační sítě, hasiče apod.).
b) riziko požáru
Nelze zcela vyloučit riziko vzniku požáru. V rámci daného záměru bude nakládáno také s
odpady papíru, případně výhledově i plastů, což by mohlo při nehodě nebo porušení pracovní
kázně vést k jejich vznícení. Sběrný dvůr bude vybaven ručním hasicím přístrojem. Množství
skladovaných odpadů, které by mohly být předmětem požáru, je zanedbatelné a nemůže
přivodit v lokalitě větší problém.
Posouzení stavby bude podrobně provedeno podle ČSN 73 0802 a věcně souvisejících ČSN
pro účely územního řízení v rozsahu §41, odst.1,písm.a-e) vyhlášky č.246/2001 Sb. o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v dalším stupni
přípravy stavby.
Pracoviště bude vybaveno dokumentací požární ochrany a věcnými prostředky požární
ochrany (práškový, vodní a sněhový hasící přístroj). Obsluha sběrného dvoru je v případě
požáru povinna řídit se požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto provozního
řádu. O zahoření příp. požáru je povinna obsluha sběrného dvoru provést zápis do Provozního
deníku a současně ihned informovat vedoucího provozu, který provede neprodleně kontrolu
učiněných opatření a o události informuje dotčené orgány (Obecní úřad, Hasičský záchranný
sbor a pod.).
Příčiny možného havarijního stavu:
• poškození nádoby popř. rozlití tekutých odpadů při manipulaci s nádobou
• závada na elektroinstalaci, manipulace s otevřeným ohněm, nevhodně skladovaný odpad
Z důvodu omezeného množství dočasně skladovaných nebezpečných odpadů nelze
předpokládat havarijní situace, které by měly významný dopad na okolí.
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Havarijní prostředky bude tvořit záchytná vana, havarijní souprava universální REO PACK 1,
sypký sorbent – umístěný v uzamykatelném přístřešku pro skladování nebezpečných odpadů.
3 ks ruční hasicí přístroj (práškový, vodní a sněhový) – budou umístěny v budově pro
obsluhu.
5. Hluk
Doprava
Předpokládaný dopravní provoz bude malý. Jak je uvedeno výše, předpokládá se 10-15
osobních vozidle denně a 1–2 nákladní vozidla, která přijedou po navazujících komunikacích.
Oblast sběrného dvoru je situována mimo chráněné objekty a chráněný prostor chráněných
objektů. Lokalita je situována v návaznosti na silnici I.třídy, jižně se nachází čerpací stanice
pohonných hmot, od zástavby je oddělena lesním porostem. Vliv hluku z liniového zdroje
bude v území výraznější než vlastní provoz sběrného dvoru.
V areálu sběrného dvora nebude prováděna úprava velikosti odpadů lisováním nebo svářením.
Hluk, který může být z areálu slyšitelný, bude pocházet z nakládání a skládání kovových
odpadů. Tento hluk je poněkud obtížné a nepřesné stanovit výpočtem nebo hlukovým
modelem, proto je na tomto místě navrženo v případě požadavku orgánu ochrany veřejného
zdraví zajistit hlukové měření u nejbližší obytné zástavby. Vzhledem k situování obytné
zástavby v odstupové vzdálenosti, odčleněné lesním porostem, není předpoklad nedodržení
přípustných hodnot uvedených v předchozí části v chráněném prostoru chráněných objektů.
Je možné garantovat, že budou dodrženy přípustné hodnoty dle nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – manipulační plocha.
Realizace záměru v území je v souladu s územním plánem.
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání budou
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.
Realizací záměru v předmětné lokalitě nebude narušena kvalita a schopnost regenerace
území.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je řešen s ohledem na uvedenou problematiku a vzhledem ke způsobu návrhu
realizace. Projekt musí být řešením, které nad přijatelnou míru nezpůsobí nevratitelný vliv
působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území mají
záměr řešit s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci betonárny je situováno mimo tah územních
systémů ekologické stability. Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního
systému ekologické stability pro Těrlicko jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci.
Zájmové území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
- na území přírodních parků
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.
- na významné krajinné prvky
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Přímo území stavby není územím s významnými chráněnými prvky ve smyslu zákona
č.114/1992 Sb. - niva vodoteče, lesní porost apod. Lokalita je situována v ochranném pásmu
lesa. Pro umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bylo vydáno závazné
stanovisko ze dne 15.8.2008, č.j. OŽP/75838/Tih/08.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Zájmové území záměru není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45ia – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a a některé z příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona a některého z příslušných nařízení vlády ČR.
Situace nejblíže situovaných území NATURA

Název
Kategorie
Kategorie chráněného území
CZ0813471 Stonávka - nádrž Halama ZV
PP
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V zájmové lokalitě není navrženo žádné Ptačí území nebo Evropsky významná lokalita.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě stavby „Sběrný dvůr odpadů na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko“ byly při
přípravě záměru sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být
ovlivněny:
• Vlivy na obyvatelstvo
• Ovzduší a klima
• Voda
• Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
• Flóra, fauna a ekosystémy
• Krajina a krajinný ráz
• Hmotný majetek a kulturní památky
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba je situována mimo přímý dosah
obyvatel.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro nejblíže situované objekty bydlení

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.
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2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrné roční srážky
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

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

Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (19011950) je uvedena v následující tabulce:
Teplotní a srážková charakteristika
Tabulka č.5
Měsíc
1
o
C
-2,2
mm
25

2
-1,1
23

3
2,9
33

4
7,8
45

5
13,1
73

6
16,0
78

7
17,9
97

8
17,0
85

9
13,4
57

10
8,4
51

o
Průměr za období rok duben-září
C 8 14,2
mm srážek
640 435
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor.

Větrná růžice lokality
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

11
3,4
41

12
-0,1
32

24

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.6
Směr
1,70 m/s
5,00 m/s
11,00 m/s
Součet

0o
8,97
5,12
0,18
14,27

45 o
5,44
2,48
0,05
7,97

90 o
3,84
0,70
0,00
4,54

135 o
2,13
0,37
0,01
2,51

180 o
6,70
3,59
0,11
10,40

225 o
10,98
9,77
0,75
21,50

270 o
4,91
1,91
0,02
6,84

315 o CALM
6,71
20,91
4,17
0,00
0,18
0,00
11,06 20,91

Součet
70,59
28,11
1,30
100,00

2.3 Voda
Vlastní etapa stavebních úprav nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod
v případě respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Nakládání s dešťovými vodami je
zabezpečeno realizací stavby. Plocha sběrného dvora bude v místě nakládání s odpady
zpevněna asfaltobetonovým krytem a pouze na něm bude docházet k manipulaci
s jednotlivými odpady. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve speciálních
kontejnerech a sudech o max. kapacitě
200 litrů, přičemž sud s oleji bude umístěn na
záchytné kovové vaně o min. stejném objemu. Ochrana prostředí a vod před případným
únikem kyseliny z akumulátorů umístěných ve speciálních kontejnerech bude zajištěna
plastovou záchytnou vanou dostatečné kapacity, která bude umístěna pod kontejnerem
s akumulátory.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Plocha zájmového území je zpevněná, nedojde k zásahu do stávající zeleně v bylinném ani
stromovém patře.
2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Dle §12 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vymezen krajinný ráz:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových
režimů krajiny. Je dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné)
lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je v našich středoevropských podmínkách
výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.
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Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Tyto charakteristiky záměr stavby sběrného dvora respektuje a měřítko navazujícího prostoru
zůstane ve stávajícím stavu.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Hodnocení
Vliv stavebních úprav a provozu na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.7
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv malý, zmírňující opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv krátkodobý, zmírňující opatření jsou
dostupná – řešena v rámci přípravy stavby – program
organizace výstavby

Emise v době
provozu

Přímé

Vliv na jakost
povrchové vody

není

Půda v areálu

není

Vliv na flóru a faunu přímé
v době stavby
Vliv na krajinný ráz

nepříznivý vliv malý, malý zdroj znečištění

zábor zemědělského půdního fondu není
nepříznivý vliv malý

není

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby a při přípravě staveniště. Doprava bude soustředěna do období řešení
realizace předmětného záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a
prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu sběrného dvoru nebude ovzduší znečištěno
nad přípustnou úroveň, nedojde k významnému navýšení dopravy.
Realizací stavby neočekáváme výraznou změnu imisní situace v lokalitě.
Vliv hlukové zátěže
Chráněné objekty a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru
nebude umístěním sběrného dvora ovlivněn nad přípustnou úroveň. Lokalita pro umístění
sběrného dvora je situována v dostatečné odstupové vzdálenosti, oddělena uceleným
porostem stromů.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez ovlivnění nejbližších antropogenních
systémů.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Provoz sběrny odpadů nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické
důsledky. Bude příznivě zabezpečovat pro obyvatelstvo obce nakládání s odpady.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat záměr stavby „Sběrný dvůr odpadů na pozemku p.č. 1377,
k.ú. Horní Těrlicko“ vztažený k předmětnému dotčenému území a populaci dle technického a
technologického řešení nebude znamenat vliv na obyvatelstvo, posouzení této skutečnosti je
dokladováno výše uvedenými skutečnostmi, charakteristikami a opatřeními dle sledovaných
charakteristik.
Provozem řešené stavby budou dle zjištěných údajů vlivy na zdraví obyvatelstva
podnormativní a v souladu s požadavky platné legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací stavby „Sběrný dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377,
k.ú. Horní Těrlicko není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s dovozem stavebního materiálu budou správnou
organizací stavby eliminovány. veškeré případné hlukově náročné práce budou prováděny
v denních době, podle potřeby skrápěním povrchu staveniště bude zamezeno vzniku
prašnosti za větru v suchém období.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Dodržována bude technologická kázeň ze strany investora a dodavatele stavby, organizace
přípravy lokality pro umístění sběrného dvora a vlastní provoz bude řešen tak, aby zejména
hluk neobtěžoval okolní prostory nad přípustnou míru (důsledné čištění podvozků vozidel
před výjezdem ze staveniště a čištění povrchu vozovky, zabránění vzniku sekundární
prašnosti, vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti).
 Dodavatel stavby vytvoří v rámci stavby podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Na základě požadavku hygienika bude ověřeno po zahájení provozu hlukových poměrů u
nejbližší obytné zástavby.
 Zpracován bude provozní řád zařízení a předložen ke schválení KÚ MSK.
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 Veškeré vzniklé i přijaté odpady budou průběžně odváženy oprávněnými osobami mimo
lokalitu, budou skladovány v zabezpečených obalech.
 Plocha sběrného dvora bude v místě nakládání s odpady zpevněna asfaltobetonovým
krytem a pouze na něm bude docházet k manipulaci s jednotlivými odpady.
 Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a sudech o max.
kapacitě 200 litrů, sud s oleji bude umístěn na záchytné kovové vaně o min. stejném objemu.
 Ochrana prostředí a vod před případným únikem kyseliny z akumulátorů umístěných ve
speciálních kontejnerech bude zajištěna plastovou záchytnou vanou dostatečné kapacity,
která bude umístěna pod kontejnerem s akumulátory.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Oznámení bylo zpracováno na
základě údajů poskytnutých provozovatelem zařízení (Depos Horní Suchá, a.s.) a projektem
k územnímu a stavebnímu řízení (ENVI projekt, s.r.o. Zlín).
Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby „Sběrný dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko je
vázán k předmětnému území a není řešen variantně. Stavba bude podrobně řešena projektem.
Detailní charakteristiky stavby budou upřesněny v projektové dokumentaci.
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě
variantu ekologicky přijatelnou.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů
„Sběrný dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko
Celková situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Celková situace . rozvody NN, měřítko 1 : 250 (zmenšeno)
(dle ENVI projekt, s.r.o. Zlín, 06/2010)
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem stavby je vybudování sběrného dvora v Těrlicku. Navrhovaný areál se bude
nacházet na zpevněné ploše u silnice Havířov – Český Těšín, u ulice Těšínská. Umístění
sběrného dvoru je navrženo na pozemku investora, tj. obce Těrlicko.
Sběrný dvůr bude používán jako zařízení ke sběru odpadu, půjde o objekt ohraničený
oplocením s uzamykatelnou vjezdovou bránou. Sběrný dvůr bude určen pro obyvatele obce
Těrlicko. Občané zde budou mít možnost ukládat odpady, které nelze uložit do běžných
sběrných nádob na zbytkový nebo separovaný odpad.
Odpady ze sběrného dvora budou dále odváženy a zpracovány nebo zneškodněny ve
specializovaných zařízeních. Veškeré certifikované nádoby určené pro uložení odpadu budou
splňovat požadavky platných předpisů z hlediska životního prostředí, hygienických předpisů,
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Provoz areálu bude zajišťovat jediný pracovník. Bude zde umístěno sociální zázemí s WC a
umývadlem, oddělenou denní místností.
Přístup na pozemek bude řešen z účelové komunikace UK 18, p.č. 1387, k.ú. Horní Těrlicko.
Vjezd do areálu (nájezd a výjezd) je tvořen dvěma samostatnými branami umístěnými vedle
sebe. Vjezd bude v místě stávajícího sjezdu na zpevněnou plochu.
V řešeném území se nenacházejí památkově chráněné objekty, památné stromy ani jiné
významné krajinné prvky.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.
Sběrný dvůr bude tvořen zpevněnou plochou a je oplocen. Na zpevněné ploše budou
rozmístěny kontejnery na odpady kategorie O a N a uzamykatelný přístřešek pro umístění
speciálních nádob pro nebezpečné odpady. V areálu je dále umístěna i budova pro obsluhu.
Sběrný dvůr odpadu bude sloužit ke shromaždování odpadu od občanů obce Těrlicko do
transportních dávek. Odpady v transportních dávkách budou odváženy k recyklaci, využití
nebo odstranění na k tomu určených zařízeních.
Odpady budou ukládány do odpadních otestovaných nádob nebo shromažďovacích prostor
rozdělených podle jednotlivých druhu odpadu. Ukládání a třídění odpadu bude probíhat pod
dohledem obsluhy sběrného dvora. Ukládání nebezpečného odpadu do uzavřeného skladu
bude provádět pracovník sběrného dvora, který odpad odebere od občana.
Sběrný dvůr bude tvořen zpevněnou asfaltovou plochou ohraničenou zvýšeným betonovým
obrubníkem a bude kompletně oplocen. Na zpevněné ploše budou rozmístěny atestované
kontejnery na odpady kategorie O a N dle výše uvedeného seznamu a uzamykatelný
přístřešek pro speciální nádoby na nebezpečný odpad. Jednotlivé nádoby či stanoviště budou
označeny popisnou tabulkou s uvedením katalogového čísla a druhu ukládaného odpadu.
Dále bude v areálu umístěna dřevěná zateplená buňka (modifikovaný typový zahradní domek)
pro obsluhu.
Sběrný dvůr bude vybaven přípojkou elektrické energie. Hygiena pro obsluhu sběrného dvoru
bude zajištěna na toaletách přilehlého fotbalového hřiště. Pitný režim bude formou balené
vody.
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Celý areál sběrného dvora je oplocen a označen výstražnými tabulemi. Ke vjezdu slouží
dvoukřídlá brána, které umožňuje plynulý průjezd vozidel svážejících odpady. Za
nepřítomnosti obsluhy je brána uzamčena.
Plocha sběrného dvora bude v místě nakládání s odpady zpevněna asfaltobetonovým krytem a
pouze na něm dochází k manipulaci s jednotlivými odpady. Nebezpečné odpady budou
shromažďovány a soustřeďovány v uzamykatelném přístřešku ve speciálních kontejnerech a
sudech o max. kapacitě 200 litrů, přičemž sud s oleji je umístěn na záchytné kovové vaně o
min. stejném objemu. Ochrana prostředí a vod před případným únikem kyseliny
z akumulátorů umístěných ve speciálních kontejnerech je zajištěna plastovou záchytnou
vanou dostatečné kapacity, která je umístěna pod kontejnerem s akumulátory. Bezprostředně
po naplnění sudu nebo kontejneru je odpad odvážen ke zneškodnění.
Čistá srážková voda ze zpevněných ploch odtéká na severní straně areálu do terénu, kde
přirozeně vsakuje.
Přejímka odpadů bude probíhat dle zásad stanovených provozním řádem, který bude
zpracován a odsouhlasen. Ve sběrném dvoru budou přijímány pouze odpady uvedené
v provozním řádu a pouze od občanů z obce Těrlicko. K vážení odpadů bude využívána váha
skládky Depos Horní Suchá, a.s. vzdálená 12 km.
Po naplnění transportní dávky bude odpad odvážen svozovými vozy.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru „Sběrný dvůr odpadů na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní
Těrlicko“ a jeho provoz a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl
minimalizován.
Navržené technické, stavební a provozní řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, vydáno 22.6.2009 s nabytím právní moci
20.7.2009 Obecním úřadem Těrlicko, územní plánování a výstavba, zn.
OTER/4460/09/638/Kon.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle národního seznamu evropsky
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45i zákona
č. 114/1992 Sb. nebude záměrem dotčena.
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Sběrný dvůr odpadů“ na
pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit k realizaci.

Oznámení bylo zpracováno: leden 2011

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Situace širších vztahů
„Sběrný dvůr odpadů“ na pozemku p.č. 1377, k.ú. Horní Těrlicko
Celková situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Celková situace . rozvody NN, měřítko 1 : 250 (zmenšeno)
(dle ENVI projekt, s.r.o. Zlín, 06/2010)
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, vydáno 22.6.2009 s nabytím právní moci
20.7.2009 Obecním úřadem Těrlicko, územní plánování a výstavba, zn.
OTER/4460/09/638/Kon.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle národního seznamu evropsky
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45i zákona
č. 114/1992 Sb. nebude záměrem dotčena.
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

