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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Logistické centrum Ostrava – navýšení provozních kapacit, výstavba neveřejné ČS
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
SITA CZ a.s.

A.2. IČ
25638955

A.3. Sídlo
Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
jméno:

Ing. Josef Rozsypal
vedoucí provozního oddělení
oprávněn k zastupování oznamovatele na základě plné moci

telefon:

+420 596 945 830

e-mail:

Josef.Rozsypalml@sita.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Logistické centrum Ostrava – navýšení provozních kapacit, výstavba
neveřejné ČS

název záměru:
specifikace záměru:

zařazení záměru:

-

skladování úprava a využívání odpadů kategorie N, úprava odpadů kategorie O

-

neveřejná čerpací stanice motorové nafty

-

kategorie II, bod 10.1. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
-

kategorie II, bod 10.4. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:

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) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je záměr na navýšení kapacity stávajícího zařízení pro nakládání s odpady „Logistické
centrum Ostrava“ a rozšíření provozu tohoto zařízení o nové technologie určené k úpravě, skladování nebo
využívání odpadů.
S ohledem na charakter je pro účely tohoto oznámení záměr výstavby logistického centra charakterizován
následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:

bilance ploch
rozšíření
celková výměra rozšíření provozu:

2 000 m2

z toho zastavěná plocha:

2 000 m2

stávající
celková plocha areálu LCO

12 600 m2

z toho zastavěná plocha

7 000 m2
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kapacita zařízení
Kapacita (t/rok)

Způsob nakládání s odpady
Stávající

Navýšení

Cílová

Skladování odpadů kategorie O

20 000

40 000

60 000

Skladování odpadů kategorie N

15 000

20 000

35 000

Skladování odpadů

Využívání odpadů kategorie N a kategorie O
využívání elektroodpadů

500

1 500

2 000

využívání odpadních chladících zařízení – 1. stupeň

---

1 000

1 000

zpracování autovraků

---

200

200

kapalné hospodářství

---

3 000

3 000

separace magnetických kovů ze strusky po spálení
odpadu

---

6 000

6 000

skladování a výdej motorové nafty:

15 m3/sklad, výdej 300 tun/rok

Uvažované kapacity vycházejí v převážné míře ze stávající objektů a provozních zařízení v areálu LCO,
navýšení kapacity tedy nevyžaduje rozsáhlejší stavební úpravy. Podrobněji je popis zařízení a technologií
uveden v dalším textu oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Moravskoslezský

obec:

Ostrava

katastrální území:

Mariánské Hory, kód KÚ 713830
688/6, 690/2, 690/3, 691/3, 691/8, 691/9, 691/10, 693/2, 701/1, 702/3, 779/7,
779/8, 779/9
Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

parcelní čísla:
adresa:

Záměr je umístěn v oblasti průmyslové zóny při severozápadním okraji Ostravy. V oblasti se nachází
v současnosti chemická výroba, spalovna nebezpečných odpadů, ústřední čistírna odpadních vod a koridor
dálnice D1. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)
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Z hlediska určení území je záměr lokalizován v prostředí městské aglomerace, v zóně průmyslové výroby,
mimo obytnou zástavbu. Dle vyhlášky města Ostravy č. 3/1994 o vyhlášení závazné části schváleného
Územního plánu města Ostravy – 1994 je oblast určena jako zóna TP (těžký průmyslu).
Obrázek: Výřez z územního plánu (bez měřítka)

Záměr odpovídá svým charakterem určení území a je na území dle regulativů uspořádání území přípustný.
Stavba se nachází mimo území zvláštní ochrany v oblastech ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ložiskové
ochrany nebo ochrany jiných přírodních hodnot a zdrojů.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je změna a rozšíření stávajícího provozu určeného k nakládání s odpady. Záměr se nachází v území
průmyslové zóny, v místě a jeho širším okolí jsou provozovány následující významné aktivity:
-

sběr, výkup, úprava a využívání odpadů – SITA CZ a.s.

-

spalování odpadů – SITA CZ a.s.

-

chemická výroba – BC-MCHZ

-

doprava – koridor dálnice D1

-

čistění městských odpadních vod – OVAK a.s.

Uvedené aktivity a související výstupy do okolí budou pro účely oznámení zahrnuty do pozadí
identifikovaných vlivů provozu záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz LCO není zdrojem znečišťování
ovzduší, ani významným zdrojem hluku, lze nejvýznamnější kumulace se současnými provozy očekávat
v oblasti dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předkladatelem oznámení je společnost SITA CZ a.s., která je provozovatelem stávajícího zařízení
k nakládání s odpady Logistické centrum Ostrava. Předmětem podnikání společnosti je široké spektrum
činností v oblasti nakládání s odpady, speciálních čistících a sanačních prací a aktivit v oblasti životního
prostředí obecně. Působnost společnosti je celostátní, Logistické centrum Ostrava je regionálně významným
provozem, zajišťujícím úpravu nakládání s odpadem v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech, jeho prováděcích předpisů a ostatních souvisejících předpisů.
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Stávající provoz Logistického centra Ostrava byl koncipován především jako skladové zázemí sousedící
spalovny (bývalé SPOVO) a jako zařízení pro využívání odpadních chladících zařízení. V současné době je
provoz kapacitně a technologicky nedostačující s ohledem na produkci odpadu v regionu a s ohledem na
zvyšující se objem a rozsah služeb společnosti SITA CZ a.s. v oblasti.
Záměr je umístěn na pozemcích společnosti SITA CZ a.s. v prostředí průmyslové výroby bez přímých vazeb
na obytné zóny nebo přirozené prvky krajiny a přírody. Soustředění technologie spalovny a aktivit
společnosti SITA CZ v místě je oboustranně přínosné. Spalovna představuje spolehlivou a bezpečnou
kapacitu pro odstranění dále nevyužitelného nebezpečného odpadu, provoz společnosti SITA CZ skladové a
logistické zázemí.
Záměr odpovídá svým charakterem určení území a je na území dle regulativů uspořádání území přípustný.
V rámci přípravy záměru nejsou uvažovány jiné varianty lokalizace rozšíření stávajícího provozu logistického
centra, než v místě stávajícího provozu.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající kapacity LCO – současná situace
Stávající zařízení Logistické centrum Ostrava zahrnuje následující provozní objekty:
−

provozní hala
Hala o ploše 1050 m2, ocelová konstrukce. V hale je umístěn pomaluběžný drtič odpadu (úsek objemové
úpravy odpadu), technologie demontáže odpadních chladících zařízení a jiného elektroodpadu. Možnost
využití vyhrazených částí haly ke skladování odpadů.
Dále je vydáno stavební povolení pro dostavbu haly – výstavbu provozní haly navazující na stávající ve
stejném rozsahu jako je stávající hala.

−

sklad odpadů
Ze tří stran obezděný přístřešek o ploše 630 m2, čelní strana otevřená. Objekt vodohospodářsky
zabezpečen proti úniku kapalin a proti přístupu srážkové a povrchové vody. Objekt užíván ke skladování
odpadů převážně v maloobjemových nádobách.

−

lisovna
Obezděná část přístřešku skladu odpadů o ploše 135 m2. V objektu umístěn lis odpadu (úsek objemové
úpravy odpadu).

−

sklad hořlavin
Zděná budova o ploše 105 m2. Budova zabezpečena proti šíření požáru a proti úniku závadných látek.
Budova je využívána ke skladování převážně nebezpečného odpadu charakteru hořlavých kapalin.

−

kapalné hospodářství
Zabezpečená bezodtoká betonová jímka o rozměrech 10 × 10 m osazená nádržemi na kapalné odpady,
určená pro skladování a úpravu odpadních olejů nebo vod s obsahem lehkých kapalin.

−

betonové zabezpečené boxy
6 ks betonových boxů o ploše celkem 580 m2, určené ke skladování volně loženého odpadu charakteru
sypkého i kusového materiálu. Boxy jsou zabezpečeny proti přístupu povrchové vody.

−

mycí rampa
Vodohospodářsky zabezpečená plocha odvodněná do PP podzemní jímky 45 m3. Objekt užíván pro očistu
mobilní techniky, nádob, obalů, kontejnerů a k technologií povrchové dekontaminace odpadu.

−

zpevněné manipulační plochy a komunikace
Betonové plochy komunikací a betonové manipulační plochy. Součástí je stání nákladních automobilů o
rozloze 800 m2, zabezpečené odlučovačem ropných látek.
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−

sociální zázemí (provozně administrativní budova)
Zděná budova navazující na provozní halu o ploše 80 m2, v objektu umístěna administrativa a sociální
zázemí zaměstnanců.

Záměr na navýšení stávající kapacity LCO bez stavebních úprav
Záměr na rozšíření provozu Logistického centra předpokládá navýšení stávající povolené skladovací kapacity
nebezpečných odpadů o 20 000 t ročně a povolené skladovací kapacity odpadů kategorie ostatní o 40 000 t
ročně bez stavebních úprav stávajících objektů s tím, že část skladovací kapacity může být zajištěna v nově
vybudovaných objektech.
Záměr dále předpokládá navýšení využité kapacity zařízení pro demontáž odpadních chladících zařízení a
dalšího elektroodpadu o 1 500 t ročně.

Nové objekty a technologie
Záměr zahrnuje výstavbu následujících nových objektů:
neveřejná nádrž pro skladování a výdej motorové nafty
Nádrž bude umístěna na zpevněné ploše v blízkosti venkovních skladovacích boxů. Nádrž bude
válcová, s vertikální osou, o průměru 2,5 m, výšce 3 m a maximální skladovací kapacitě 15 m3. Nádrž
bude řešena jako dvouplášťová s havarijní indikací porušení meziplášťového prostoru.
Nádrž bude opatřena výdejním stojanem, stáčecí a výdejní místo bude umístěno na sousedící
zabezpečené zpevněné ploše.
Nádrž bude užívána výhradně pro potřebu provozovatele, předpokládaný výdej motorové nafty činí
max. 300 tun ročně.
přístavba provozní haly
Pro přístavbu provozní haly je v současné vydáno platné stavební povolení, záměr předpokládá umístit
do nové provozní haly provoz demontáže autovraků a skladování nebezpečného odpadu.
K východnímu čelu haly bude provedena přístavba navazující na stávající profil haly. Plocha nové haly
bude činit 1000 m2 při rozměrech 28 × 36 m. Přístavba bude rozdělena na dvě části. V jedné části
bude umístěna technologie demontáže autovraků a zároveň skladovací kapacita pro nebezpečný
odpad z úpravy, ve druhé části bude umístěna skladovací kapacita pro jiný nebezpečný odpad.
stání svozové techniky
Jde o zpevněnou plochu o velikosti 950 m2 jižně od provozní haly. Plocha bude realizována jako
zpevněná, betonová. Odvodnění bude provedeno přes odlučovač lehkých kapalin do veřejné
kanalizace.
Záměr zahrnuje umístění následujících nových technologií do logistického centra:
kapalné hospodářství
Technologie využívá stávající betonové jímky a vestavěných nádrží. Předmětem provozu technologie
bude skladování odpadních olejů a emulzí, směsí olejů a emulzí s vodou a vod s obsahem lehkých
kapalin. Kapalné hospodářství tvoří zabezpečená betonová jímka o rozměrech 10x10 m a hloubce 1,25
m. Dno jímky je zabezpečeno proti průsakům vodám závadných látek do životního prostředí a je
spádováno do zabezpečené jímky v levém rohu vpředu, která slouží hlavně pro umístění čerpadla při
čerpání. Před jímkou je vybudována zabezpečená příjmová plocha o rozměrech 10×8 m spadována do
vlastní jímky. Objekt je řešen jako bezodtoký.
Uvnitř jímky jsou umístěny a potrubním rozvodem navzájem propojeny 3 kovové nádrže o
následujících rozměrech:
Ø = 2,6 m,

délka = 10,1 m,

užitný objem = 53 m3

umístění: vertikální

Ø = 2,5 m,

délka = 6,1 m,

užitný objem = 30 m3

umístění: vertikální

Ø = 2,0 m,

délka = 5,3 m,

užitný objem = 17 m3

umístění: horizontální
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Vertikální nádrže jsou určeny ke shromažďování kapalných odpadů a odpadních vod a
případné gravitační separaci pevné, vodné a kapalné fáze.
Horizontální nádrže je určena k akumulaci oddělené nežádoucí fáze (pevná, vodná) z nádrží
vertikálních.
Betonová jímka slouží jako havarijní pro záchyt závadných látek v případě poškození nádrží nebo
záchyt úkapů při manipulaci.
Kapalný odpad bude z cisterny přečerpán do jedné z vertikálních nádrží, ve které je ponechán po
nezbytně dlouhou dobu (dle charakteru kapaliny nebo směsi) ke gravitačnímu odloučení jednotlivých
fází olej, voda a kal. Následně bude spodní vodná fáze včetně kalu přečerpána do horizontální
akumulační nádrže. Jednotlivé separované fáze (olej/voda a kal) budou po nashromáždění
dostatečného množství pro efektivní přepravu předány oprávněné osobě.
Celková kapacita zařízení činí max. 3000 t/rok a max. 9,9 t/den.

Odpady na vstupu
01 05 04

O

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

N

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

N

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

02 07 04

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

05 01 03*

N

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

N

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

N

Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06*

N

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 09*

N

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

O

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05
01 09

07 01 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 02 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 03 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 04 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 05 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 06 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

07 07 01*

N

Promývací vody a matečné louhy

08 01 14

O

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 (F.M. - pouze
vodou ředitelné - bez organických rozpouštědel)

08 01 15*

N

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel
nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

O

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 02 02

O

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 03 07

O

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

O

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 14*

N

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

O

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 04 09*

N

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
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08 04 11*

N

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

08 04 12

O

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13*

N

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (F.M. - pouze vodou ředitelné - bez
organických rozpouštědel)

08 04 14

O

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod
číslem 08 04 13

08 04 15*

N

Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16

O

Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod
číslem 08 04 15

10 01 07

O

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 11 17*

N

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

O

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

11 01 08*

N

Kaly z fosfátování

11 01 09*

N

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

O

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 11*

N

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12

O

Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

12 01 06*

N

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

N

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

N

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

N

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

N

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

N

Upotřebené vosky a tuky

12 01 14*

N

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

O

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 19*

N

Snadno biologicky rozložitelný olej

12 03 01*

N

Prací vody

12 03 02*

N

Odpady z odmašťování vodní parou

13 01 04*

N

Chlorované emulze

13 01 05*

N

Nechlorované emulze

13 01 09*

N

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

N

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

N

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

N

Jiné hydraulické oleje

13 02 04*

N

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

N

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

N

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 06*

N

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 03 07*

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

materiály s

organickými
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13 03 08*

N

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

N

Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

N

Jiné izolační a teplonosné oleje

13 05 02*

N

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03*

N

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06*

N

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07*

N

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08*

N

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 08 02*

N

Jiné emulze

16 07 08*

N

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

N

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

19 02 05*

N

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

O

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07*

N

Olej a koncentráty ze separace

19 08 02

O

Odpady z lapáků písku

19 08 05

O

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 11*

N

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné
látky (F.M. - pouze s obsahem ropných látek)

19 08 12

O

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem
19 08 11

19 08 13*

N

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních
nebezpečné látky (F.M. - pouze s obsahem ropných látek)

19 08 14

O

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod
číslem 19 08 13

19 09 02

O

Kaly z čiření vody

19 11 05*

N

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11
05

vod

obsahující

Odpady na výstupu
13 05 03*

N

Kal z lapáku nečistot

13 05 07*

N

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

15 02 02*

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

Případně může být odpad na výstupu dle charakteru zařazen pod jiný druh odpadu postupem podle
katalogu odpadů.
separace magnetických kovů ze strusky
Technologie je primárně určena k oddělení železných kovů ze strusky produkované sousední
spalovnou nebezpečného odpadu, na technologii mohou být využívány i obdobné odpady jiných
původců. Poloprovozními zkouškami byla zjištěna v případě strusky spalovny výtěžnost železných kovů
ve výši cca 20 % hmotnosti odpadu.
Technologie je řešena jako mobilní v sestavě pásový dopravník s násypkou, magnetický separátor a
vibrační žlab. Jako stanoviště technologie jsou určeny zabezpečené betonové boxy a stávající
víceúčelová plocha.
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Odpady na vstupu
19 01 11*

N

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

6 000 t/rok

Odpady na výstupu
19 01 11*

N

Struska

4 800 t/rok

19 01 02

O

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

1 200 t/rok

demontáž autovraků
Zařízení je určeno k využití autovraků.
Zařízení je umístěno v přístavbě provozní haly. Dílna demontáže je vybavena hydraulickým zvedacím
zařízením, montážními stoly, mycím stolem a nářadím.
Odpad bude do zařízení navážen průběžně tak, aby bylo zajištěno jeho zpracování bez nutnosti
skladovat odpad k úpravě mimo dílnu demontáže.
Autovraky jsou přednostně zbaveny provozních kapalin, obsažených v dutinách palivové, brzdové a
mazací soustavy. Následuje vyjmutí a demontáž motoru. Jednotlivé součásti motoru mohou být dle
potřeby dekontaminovány na mycím stolu. Ostatní součásti vozidla jsou dále demontovány a tříděny
podle materiálové skladby tak, aby bylo optimálně zajištěno jejich další využití. Vytříděný odpad bude
předán do skladu odpadů, odkud bude průběžně vyvážen.

Odpady na vstupu
16 01 04*

N

Autovraky

150 t/rok

16 01 06

O

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

50 t/rok

Odpady na výstupu
13 02 08*

N

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

Sklad hořlavin

13 07 01*

N

Motorová nafta

Sklad hořlavin

13 07 02*

N

Motorový benzín

Sklad hořlavin

13 07 03*

N

Jiná paliva (včetně směsí)

Sklad hořlavin

16 01 03

O

Pneumatiky

Plocha LCO

16 01 04*

N

Autovraky

Sklad , Hala

16 01 06

O

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součásti

Sklad , Hala

16 01 07*

N

Olejové filtry

Sklad , Hala

16 01 08*

N

Součástky obsahující rtuť

Sklad , Hala

16 01 10*

N

Výbušné součásti (např.airbagy)

Sklad , Hala

16 01 11*

N

Brzdové destičky obsahující azbest

Sklad , Hala

16 01 12

O

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

LCO

16 01 13*

N

Brzdové kapaliny

LCO

16 01 14*

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

LCO

16 01 15

O

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod č. 16 01 14

LCO

16 01 16

O

Nádrže na zkapalněný plyn

LCO

16 01 17

O

Železné kovy

LCO

16 01 18

O

Neželezné kovy

LCO

16 01 19

O

Plasty

LCO

16 01 20

O

Sklo

LCO

16 01 21*

N

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 060107 až 160111,
160113 a 160114

Sklad , Hala

16 01 22

O

Součástky jinak blíže neurčené

Sklad , Hala

16 01 99

O/
N

Odpady jinak blíže neurčené (např. části interiéru-molitan, koženka
aj.

LCO-boxy
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16 06 01*

N

Olověné akumulátory

Sklad , Hala

16 07 08*

N

Odpady obsahující ropné látky

Sklad , Hala

16 07 09*

N

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

Sklad , Hala

16 08 03

O

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné kovy nebo sloučeniny

Sklad , Hala

16 08 07*

N

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

Sklad , Hala

Součástí realizace záměru bude výsadba zeleně (stromů a keřů) na volných zatravněných plochách
v areálu LCO mezi objekty a podél komunikací. Návrh výsadeb bude zpracován v rámci projektové
dokumentace navrhovaných staveb a projednán s dotčenými správními úřady.
Situace stávajícího a nového provozu LCO je zachycena na následujícím obrázku.
Obr.: Situace stavby
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Přehled odpadů
Provoz LCO je charakterizován jako zařízení pro nakládání s odpady. V zařízení bude nakládáno s odpady
v rozsahu rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který je příslušným správním úřadem
v odpadovém hospodářství, a který uděluje souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady.
Návrh jednotlivých druhů odpadů, určených pro nakládání v rámci provozu LCO a navrženého záměru je
uveden v předchozím textu. Seznam odpadů, se kterými je v provozu areálu LCO nakládáno, je součástí
povoleného provozního řádu a navýšení kapacit LCO bude předmětem jeho aktualizace.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

06/2011

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

12/2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Obec:

Ostrava

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Městský obvod:

Mariánské Hory a Hulváky

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Ostrava

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Ostrava
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Navazujícími rozhodnutími po ukončení zjišťovacího řízení budou:

souhlas dle § 17, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Ostravy
odbor životního prostředí
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Příslušný stavební úřad:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava

souhlas dle § 14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 6.000 m2.
Záměr na rozšíření provozu LCO je situován pozemcích p.č.: 701/8, 701/10, 691/9, 693/2, 779/9, 702/3,
779/7, 690/3 v katastrálním území Mariánské Hory. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky
klasifikovány následovně:
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
701/8
701/10
691/9
693/2
779/9
702/3
779/7
690/3

druh pozemku

využití

způsob ochrany

Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní

Manipulační plocha
Manipulační plocha
Manipulační plocha
Manipulační plocha
Ostatní komunikace
Manipulační plocha
Ostatní komunikace
Manipulační plocha

-----------------

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

výměra
8 828 m2
3 803 m2
894 m2
881 m2
96 m2
219 m2
74 m2
26 m2

Žádná z dotčených parcel není součástí zemědělské půdy, záměr nevyžaduje zábor ZPF.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ochranná pásma
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo OP technické infrastruktury (elektro, plyn, voda,
kanalizace, komunikace).

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem ze stávajícího zdroje, kterým je veřejný vodovod.
Ve fázi provozu bude pitná voda zajišťována pro potřeby zaměstnanců. V současné době je v provozu
logistického centra zaměstnáno 53 pracovníků. Rozšíření provozu bude vyžadovat max. 6 nových
zaměstnanců v dělnických profesích. Zdrojem pitné vody bude stávající přípojka na veřejný rozvod pitné
vody. Údaje o navýšení stávající potřeby pitné vody vycházejí z předpokládaného navýšení počtu
zaměstnanců provozu.
max. 6 zaměstnanců dělnických profesí, špinavý provoz:
potřeba vody:

6 × 120 =

720 l/den

V následující tabulce je uvedena potřeba vody dle výpočtu za předpokladu dvousměnného provozu, 5 dní
v týdnu, 250 dnů v roce.
Potřeba pitné vody - navýšení

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní
potřeba vody

maximální hodinová
potřeba vody

Qd

Qm = Qd × 1,4

Qh = (Qm × 1,8)/8

720 l/den

1.008 l/den

226,8 l/hod.

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

15 m3/měs.

180 m3/rok
(≈ ∅ 0,0057 l.s-1)
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Technologická voda
Ve fázi výstavby nejsou předpokládány významné nároky na odběr vody pro technologické účely. Záměr je
umístěn v již vybudovaných průmyslových objektech, v souvislosti s realizací záměru budou provedeny pouze
dílčí stavební úpravy průmyslových hal a zpevněných ploch.
Při stavebních úpravách lze vzhledem k charakteru stavby předpokládat potřebu provozní vody pro:
-

výrobu betonových maltových směsí,

-

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Potřeba provozní vody pro období výstavby není kvantifikována, není určen ani zdroj této vody. Lze
předpokládat částečně odběr z veřejné vodovodní sítě; současně lze předpokládat dovoz již připravených
betonových a maltových směsí, což spotřebu technologické vody v průběhu výstavby omezí na minimum.
Ve fázi provozu lze předpokládat potřebu vody pouze v prostoru mycí rampy.

Požární voda
Rozšíření provozu bude napojeno na stávající rozvod požární vody logistického centra.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou a rozvody.
Instalovaný el. výkon nových technologií a objektů činí 40 kW.
Stávající spotřeba elektrické energie v provozu LCO činí 61 MWh. Navýšení spotřeby elektrické energie je
uvažováno ve výši 30 MWh.

Zemní plyn
Odběr zemního plynu není v provozu LCO vyžadován.

Tepelná energie
Administrativní objekt i provozní budovy jsou vytápěny horkou parou vyrobenou ve spalovně.
Stávající měsíční spotřeba činí cca 100 GJ, potřeba tepelné energie pro nové objekty a technologie bude
pokryta rovněž odběrem ze stávajícího zdroje – spalovna.

Vstupní suroviny
Vstupními surovinami pro provoz LCO jsou zejména odpady, které jsou v areálu skladovány, upravovány
nebo využívány. Přehled a množství odpadů na vstupu i výstupu uvažovaných v rámci navrženého rozšíření
provozu LCO je uveden v kapitole B.I.6.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr přestavuje navýšení kapacity existujícího logistického centra firmy SITA v prostoru průmyslové zóny v
Ostravě - Mariánských horách.
Stávající povolená kapacita návozu odpadů činí cca 35 000 tun (OO+NO) ročně. Reálně je z této kapacity
využíváno cca 12 000 tun ročně, tj. průměrně 1 000 tun měsíčně. Z toho je cca 15% využito na přilehlé
spalovně, 85% je vyváženo na skládky resp. k dalšímu využití. Na středisku pracuje cca 50 zaměstnanců,
dále se zde pohybují osobní vozidla zákazníků, managementu apod. Z toho vyplývají tyto dopravní nároky
stávajícího stavu (vychází z evidence a vážní statistiky logistického centra):
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návoz odpadu:

cca 300 vozidel za měsíc (ložení cca 4 až 5 t na vozidlo)

odvoz odpadu:

cca 40 vozidel za měsíc (ložení cca 20 t na vozidlo)

osobní doprava:

cca 1000 vozidel za měsíc (osobní vozidla)

Celková průměrná doprava související s provozem logistického centra (s kapacitou 12 000 tun ročně) tedy
činí za stávajícího stavu cca 134 vozidel za den, z toho cca 4 těžká nákladní a cca 30 lehkých a středních
nákladních (v těchto hodnotách je již uvažován nezbytný odjezd resp. příjezd prázdných vozidel). Při plném
využití stávající povolené kapacity (tj. 35 000 tun ročně) by potom doprava činila cca 202 vozidel za den, z
toho cca 12 těžkých nákladních a cca 90 lehkých a středních nákladních.
Cílová kapacita návozu odpadů je 95 000 tun (OO+NO) ročně (včetně elektrošrotu a autovraků), tj. cca
95 000/35 000 = 2,7 násobek stávající povolené kapacity resp. cca 95 000/12 000 = 7,9 násobek stávající
využívané kapacity. V tomto rozmezí tedy vzrostou intenzity dopravy odpadu oproti současnému stavu (v
dalších úvahách vycházíme z konzervativních důvodů z vyšší hodnoty). Magnetická separace bude
zpracovávat strusku z přilehlé spalovny (nebude tedy zvlášť dovážena), odvoz bude cca 6 000 tun ročně.
Čerpací stanice nafty bude zásobována cca 300 t motorové nafty za rok. Počet pracovníků vzroste na cca 60.
Z těchto údajů vyplývají tyto dopravní nároky očekávaného stavu:
návoz odpadu:

do 2250 vozidel za měsíc (ložení cca 4 až 5 t na vozidlo)

odvoz odpadu:

do 300 vozidel za měsíc (ložení cca 20 t na vozidlo)

separace, biodegradace: do 250 vozidel za měsíc (ložení cca 10 t na vozidlo)
struska:

do 20 vozidel za měsíc (ložení cca 20 t na vozidlo)

nafta:

do 2 vozidla za měsíc (ložení cca 15 t na vozidlo)

osobní doprava:

do 1200 vozidel za měsíc (osobní vozidla)

Celková průměrná doprava související s provozem logistického centra tedy bude činit v cílové kapacitě
do 374 vozidel za den, z toho cca 54 těžkých nákladních a cca 210 lehkých a středních nákladních (v těchto
hodnotách je již uvažován nezbytný odjezd resp. příjezd prázdných vozidel). Jde o velmi konzervativně (tj.
bezpečně, spíše nadhodnoceně) stanovené hodnoty, vycházející z plné kapacity logistického centra. Ve
skutečnosti nebude kapacita plně využita a reálně lze očekávat nákladní dopravu v úrovni cca 33 až 50%
uvedených hodnot.
Doprava bude zajištěna především vlastními dopravními prostředky společnosti SITA CZ a.s., umístěných
(parkovaných) v logistickém centru. Doprava bude prováděna převážně v denní době pracovních dní
(výjimky mohou být dány při řešení např. havarijních situací).
Dopravní trasy budou využívat stávajícího dopravního napojení přes ul. Na Náspu na ul. Slovenskou a dále
na hlavní městskou komunikační síť (silnice I/58 - ul. Mariánskohorská, silnice I/56 - ul. Hlučínská). V těsné
blízkosti záměru prochází dálnice D1, která bude rovněž využita pro dopravní obsluhu záměru (silnice
III/0581 - ul. Slovenská, na kterou je záměr dopravně napojen, má přímou vazbu na D1 křižovatkou Exit 361
Mísecká).

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik desítek
nákladních vozidel denně a nebudou se tak vymykat intenzitám dopravy očekávaným při provozu záměru.
Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. Vzhledem k rozsahu staveniště a
předpokládané době výstavby není očekávána významná emise tuhých látek při výstavbě.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění
Pro vytápění objektů bude využíváno teplo z externího zdroje (sousední spalovny nebezpečného odpadu),
v souvislosti s navrženým záměrem tedy nebude budován nový zdroj znečišťování ovzduší.
Technologické zdroje
V provozní hale bude provozován drtič odpadů vybavený odsávacím zařízením s vyvedením odpadní vzdušiny
zpět do haly. Zařízení bude na výstupu vybaveno filtrací vzdušniny přizpůsobené pro instalaci v pracovním
prostředí haly. Provoz tedy nebude zdrojem škodlivin vypouštěných do ovzduší.
Na pracovišti povrchové dekontaminace budou v menší míře používána organická rozpouštědla v mycím
stolu s uzavřeným oběhem čistící kapaliny. Při předpokládané roční spotřebě organických rozpouštědel do
400 kg se tedy bude pravděpodobně jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší.
Skladování a výdej PHM
Pro skladování a výdej nafty bude v areálu instalována nádrž s výdejním stojanem FDB 15000 o objemu 15
m3. Při předpokládané roční výtoči 300 t bude celková roční emise VOC činit 7,06 kg.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Součástí zařízení není žádný plošný zdroj znečišťování ovzduší.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Předpokládané množství
emitovaných škodlivin při uvažované celkové maximální intenzitě dopravy 110 osobních vozidel a 210
lehkých a 54 těžkých nákladních automobilů za den uvádí následující tabulka.
Tab.: Emise z dopravy

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,109

0,005

2,691

0,820

0,286

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Střechy a komunikace
Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných a zastavěných ploch areálu logistického centrav malém
rozsahu. Novým objektem bude pouze přístavba provozní haly, ve kterém budou umístěny některé
technologia a haly. Rozloha střechy bude činit 1 000 m2.
Objem srážek zachycených na plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze
přiblížit pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:

Q
F
ψ
h

je
je
je
je

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = Q/t
kde:

-

q
je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
Q
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
t
je 1 rok [31 536 000 s]
F1 = 1000 m2
plocha střech
F2 = 950 m2 plochy komunikací a odstavné plochy, odvodněné do kanalizace
ψ1 = 0,9
pro střechy
ψ2 = 0,8
plochy komunikací se spádem 1-5 %
h = 0,7018 m (srážkoměrná stanice Mošnov, průměr 1961-1990)

Celkový roční objem odtoku ze střechy činí:
Q = F × ψ × h = 1 000 × 0,9 × 0,7018 = 631,62 m3
q = Q/t = 631 620/31 536 000 = 0,052929 ≈ 0,02 l.s-1.
Navýšení stávajícího odtoku srážkových vod z areálu logistického centra v důsledku jeho rozšíření bude činit
v průměrném klimatickém roce zhruba 631 m3, tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,02 l.s-1.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Předpokládáno je zasakování neznečištěných srážkových vod do podzemí prostřednictvím zasakovacího
objektu.
Celkový roční objem odtoku ze zpevněných ploch činí:
Q = F × ψ × h = 950 × 0,8 × 0,7018 = 533,368 m3
q = Q/t = 533 368/31 536 000 = 0,01691 ≈ 0,017 l.s-1.
Navýšení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch areálu logistického centra v důsledku jeho rozšíření
bude činit v průměrném klimatickém roce zhruba 533 m3. Tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,017 l.s-1.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a manipulačních ploch odpovídá kvalitě srážkových vod. V minimální
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů
z povrchu komunikace. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická
údržba silnic (navýšení koncentrací Cl-).
Plocha bude zajištěna odlučovačem ropných látek. Srážkové vody budou odvedeny stávající kanalizací areálu
logistického centra do veřejné kanalizační sítě ve správě společnosti Ondeo a.s. Veřejná kanalizace je
zakončena na ÚČOV Ostrava.
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Odpadní vody splaškové
Rozšíření provozu logistického centra předpokládá využití stávajících sanitárních zařízení areálu. Záměr
předpokládá navýšení počtu zaměstnanců provozu a související navýšení produkce odpadních vod
splaškových.
Předpokládané navýšení stávající produkce
předpokládanému navýšení potřeby pitné vody:

odpadních

vod

splaškových

z provozu

odpovídá

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce

měsíční produkce
3

720 l/den

15 m /měs.

roční produkce
180 m3/rok (≈ ∅ 0,0057 l.s-1)

Odpadní vody splaškové jsou odváděny veřejnou kanalizací na ÚČOV.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Realizací záměru dojde k navýšení produkce srážkových vod ze střech objektů ve výši cca 630 m3/rok.
Kvalita vod bude odpovídat kvalitě srážkových vod, bez potřeby čištění před jejich vypouštěním.
Předpokládáno je zasakování těchto vod do podzemí.
S odpadními splaškovými vodami bude nakládáno stávajícím způsobem. Odpadní vody jsou odváděny
veřejnou kanalizační sítí na městskou ČOV Ostrava – Mariánské Hory.
Srážkové vody z plochy pro odstavení svozové techniky budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin. Typ
zařízení a jeho parametry, včetně výstupních limitů, budou stanoveny v rámci navazujícího vodoprávního
řízení.

B.III.3. Odpady
V rámci navrženého rozšíření provozu LCO budou produkovány odpady při provozu nových technologií a
kapacitním navýšení stávajících zařízení. Cílem provozu LCO je:
−

úprava odpadů pro maximální materiálové nebo energetické využití

−

snižování nebo odstranění nebezpečných vlastní vybraných druhů odpadů

Přehled odpadů na výstupu z jednotlivých technologií je uveden v kapitole B.I.6. Množstevní produkce bude
závislá na využívání jednotlivých technologií v rámci LCO.
Produkce odpadů v rámci běžného provozu areálu zůstane prakticky na stávající úrovni, mírné navýšení
produkce lze očekávat u odpadů skupiny 20 – Komunální odpady (zářivky, směsný komunální odpad)
Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby. Povinnosti
původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými v oblasti
odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O
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15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

B.III.4. Ostatní
Hluk
Zdroje hluku související se záměrem jsou tyto:
•

dopravní provoz na veřejných komunikacích (emisní hladina hluku nespecifikována, je součástí celkového
hluku z dopravy na komunikacích, provoz pouze v denní době);

•

dopravní provoz v areálu záměru, pojezdy a manipulace vozidel (venkovní prostor, do LA = 80 dB/5 m,
současný počet zdrojů do cca 4, celková doba provozu do cca 8 h, pouze v denní době);

•

třídění a manipulace s odpady (venkovní prostor, haly, do LA = 80 dB/5 m, současný počet zdrojů do cca
2, celková doba provozu do cca 8 h, pouze v denní době);

•

mechanická úprava odpadů - drcení, lisování, separace (haly, do LA = 60 dB/5 m od hal, současný počet
zdrojů do cca 2, celková doba provozu do cca 8 h, pouze v denní době).

Další případná technologická zařízení (vzduchotechnika, klimatizace), určená pro technické zařízení budov,
jsou akusticky celkově málo významná a s ohledem na umístění záměru zanedbatelná. Půjde o běžná typová
zařízení, akusticky ošetřená tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové vlivy jak v pracovním prostředí, tak v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru
staveb.
V průběhu stavebních prací lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební
dopravy a stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné
zdroje a dočasný vliv.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený areál se nachází v severozápadní části města Ostravy, k.ú. Mariánské Hory, které je centrem
Moravskoslezského kraje.
Širší zájmové území je součástí průmyslové zóny, ve které je soustředěno několik významných průmyslových
provozů ostravské průmyslové aglomerace – spalovna průmyslových odpadů, MCHZ.
Pozemky vymezené pro prověřovaný záměr jsou součástí stávajících zpevněných a ostatních ploch. Záměr je
navržen ve stávajícím areálu LCO a spalovny (bývalé SVOPO).
Lokalita záměru se nachází v údolí Odry na uměle vybudované terase průmyslového areálu, kdy na původní
terén byla navezena až 10 m mocná vrstva navážky. Nadmořská výška terénu v místě provozu se pohybuje
okolo 205 m n.m. Vlastní lokalita i její okolí se nachází v prostředí s výrazně pozměněným terénem. Lokalita
se nachází v prostředí průmyslové zástavby, kde byl původní terén zavezen vrstvou hlušiny a minerálních
odpadů. V oblasti se nachází další projevy těžby - haldy, jámy, odkaliště apod. V okolí areálu jsou vedeny
důležité dopravní koridory (železnice, dálnice D1).
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Území města Ostravy, resp.městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, patří (dle sdělení č. 6 oboru
ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 4/2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Záměr se nachází mimo ochranné pásmo uvažovaného průplavu Labe - Odra - Dunaj.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V dotčeném území
nejsou vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny:


Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v severní části městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, na plochách
určených pro těžkou výrobu. Plochy pro bydlení se nachází mimo průmyslovou zónu – jde o severozápadní
hranice zástavby městské části Přívoz a jižní hranice zástavby obce Lhotka. Počet obyvatel městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky je 12.989 (2003), celkový počet obyvatel města Ostravy je 319.471
(2005).

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1410 Ostrava – Přívoz , vzdálené od hodnocené
lokality cca 3,5 km a stanice ZÚ č. 1467 Ostrava – Přívoz, vzdálené od hodnocené lokality cca 3 km.
Z prováděných měření vyplývá, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně kolem 30% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 40%
limitu (LV=200 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace prachu frakce PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 70%
imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace pak hodnotu limitu (LV=50 µg.m-3)
překračují.
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 10, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT10

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400-450

Srážkový úhrn v zimním období

200-250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60

Počet dnů zamračených

120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru stávajícího provozovaného logistického centra firmy SITA. Hluková situace je
zde dána zejména provozními činnostmi, dále hlukem z různých podnikatelských aktivit v okolí a hlukem
dopravního provozu na okolních komunikacích. Subjektivně je hluková situace vyhovující resp. není pro
nepřítomnost hlukově chráněného prostoru hodnocena.
Významným zdrojem hluku v území je dálnice D1, procházející však v dostatečné vzdálenosti od chráněných
prostor.
Nejbližší chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb se nachází ve vzdálenosti přes
cca 800 metrů (zástavba městských částí Přívoz, Lhotka, Hošťálkovice, Mariánské Hory). To je vzdálenost
více než dostatečná pro utlumení všech v úvahu připadajících hlukových vlivů. Lokalita záměru je proto
umístěna z hlediska protihlukové ochrany vhodně.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 2-02-04 – Odra od Opavy po Ostravici, dílčímu povodí Černého
potoka, hydrologické pořadí č. 2-02-04-003/2.
Řeka Odra pramení u Kozlova v Oderských vrších ve výšce 632 m n.m a ústí do Baltického moře ve
Štětínské, zálivu. Délka toku činí 861 km, průměrný průtok u ústí 610 m3.s-1.
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Řeka Odra je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Odry, s.p.
V území protéká řeka Odra generelně ve směru J – S. Záměr se nachází v povodí pravého břehu toku, řeka
Odra protéká zhruba 350 m zsz. od lokality záměru. Záměr je umístěn na úrovni ř.km 15 toku.
Černý potok, hydrologické pořadí č. 2-02-04-003/2, pramení východně od Hulvák, zhruba 3 km jižně od
zájmového území. Černý potok se vlévá zprava do Odry zhruba po 7 km toku v Ostravě - Přívozu.
Černý potok není významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Černý potok protéká zhruba 800 m severovýchodně od zájmového území.
Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)

Vlastní lokalita záměru se nachází v prostředí průmyslového areálu, území je odvodňováno dešťovou
kanalizací. Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nevyskytují žádné vodní toky nebo přirozené akumulace
povrchových vod.
Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
V širším území se nachází vodárenský zdroj Nová Ves, které je situováno na pravostranné údolní terase řeky
Odry. Hlavní část jímacího území Nová Ves – Dubí je cca 1 - 1,5 km jižně od území průmyslové zóny.
Dosavadní druhé vnější ochranné pásmo je ve vzdálenosti cca 400 m jižně od jižního okraje závodu BC
MCHZ. Území LCO f. SITA je mimo dosah vodárenského zdroje.
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Hydrogeologická situace
Zájmové území náleží podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) rajónu 151 – Fluviální a
glacigenní sedimenty v povodí Odry. Jedná se o kvartérní hydrogeologický systém vázaný na průlinově
propustné prostředí fluviálních a glaciofluviálních sedimentů v údolí Odry a přilehlých plošin. Průměrná
mocnost kvartérního kolektoru se pohybuje řádově v prvých jednotkách metrů, koeficient filtrace činí řádově
10-4 m.s-1. Podzemní vody rajónu jsou převážně kalcium- natrium hydrogenuhličitanového typu a kalcium
hydrogenuhličitan sulfátového typu.
V oblasti je kolektor užíván pouze k místním odběrům, zásobování aglomerace pitnou vodou je řešeno
z povrchových akumulací (Kružberk, Morávka, Šance).
Hydrogeologický režim předneogénního podkladu byly významně narušeny důlní činností, která má díky
nutnosti odvodnění důlních děl silný drenážní účinek. Z neogénních sedimentů jsou významná pouze bazální
klastika, mocné převážně pelitické souvrství spodního badenu v jejich nadloží plní funkci hydrogeologického
izolátoru, který na území vzdouvá podzemní vody kvartérního systému.
Z kvartérních sedimentů mají v oblasti pro pohyb a akumulaci podzemních vod největší význam
glacilakustrinní a glacifluviální sedimenty kontinentálního zalednění. Jedná se o dobře propustné převážně
písčité souvrství, které v oblastech subglaciálních koryt dosahují značných mocností.
Dobře propustné fluviální sedimenty v jejich nadloží jsou ve významných akumulacích soustředěny v
údolních nivách velkých toků (Odra, Ostravice, Opava, Olše).
Na zájmovém území byly
hydrogeologické systémy.

hydrogeologickým

průzkumem

(Kučera

1997)

ověřeny

dva

kvartérní

Hlubší - přirozený - je vázán na společné souvrství glacigenních sedimentů a klastických fluviálních
sedimentů Odry, které bylo průzkumem ověřeno vrtem HP 114 v mocnosti 35,6 m. Podzemní vody tohoto
zvodnění komunikují s povrchovou vodou v toku. Podzemní vody kolektoru proudí k severu až
severovýchodu, k toku Odry, který zvodnění drénuje. Stropním izolátorem tohoto kolektoru jsou holocénní
náplavy charakteru jílovitých sedimentů, které byly na lokalitě ověřeny v mocnostech 0,8 - 2,7 m.
Jílovité sedimenty tvoří na území zároveň bazální izolátor mělkého, nepravého zvodnění, které je vázáno na
bázi antropogenních návozů. Hladina nepravé zvodně byla průzkumnými vrty zjištěna v hloubkách 6,3 až 7,0
m pod úrovní terénu. Mocnost zvodnělé vrstvy v prostředí násypů byla mělkými vrty (ukončeny v
nepropustném podloží antropogenních sedimentů) pohybuje mezi 0,5 - 1,8 m. Směr proudění podzemních
vod nepravé zvodně byl ověřen k severovýchodu. Vody hlubší kvartérní i mělké nepravé zvodně jsou
dotovány atmosférickými srážkami, případně vodou z povrchových toků. V místech, kde je porušena
souvislost jílovitých sedimentů původního povrchu říční nivy, dochází k přestupu vod nepravé zvodně do
hlubších poloh.
Čerpací zkouškou (Kučera 1997) byl koeficient propustnosti kvartérní zvodně ověřen v hodnotách kf =
3,82.10-5 až 8,9.10-4 m.s-1, což odpovídá mírné až dosti silné propustnosti. Transmisivita kolektoru je střední
až velmi vysoká, byla ověřena v hodnotách T = 1,69.10-4 až 1,23.10-2 m2.s-1. Nadložní zvodnění
antropogenního souvrství je na lokalitě rovněž charakterizováno mírnou až silnou propustností (kf = 8,13.10-5
až 2,81.10-3 m.s-1) a střední až velmi vysokou transmisivitou (T = 1,30.10-4 až 1,30.10-2 m2.s-1).

kvalita podzemních vod
Během hydrogeologického a inženýrsko geologického průzkumu pro výstavbu spalovny byly z vyhloubených
vrtů odebrány vzorky podzemní vody pro laboratorní stanovení. Výsledky stanovení vzorků z vrtů řady HP/1
odpovídají kvalitě vody nepravého zvodnění, výsledky stanovení vzorků z vrtů řady HP zachycují kvalitu
podzemních vod přirozeného kolektoru říčních a glaciálních sedimentů. V případech vrtů řady HP jsou
v následující tabulce uvedeny průměry dvou stanovení i zdrojové hodnoty.
Z výsledku stanovení vyplývá obdobná kvalita nepravého a hlubšího zvodnění, což svědčí o vzájemné
komunikaci obou zvodní. Podzemní voda na lokalitě vykazuje mírně kyselou až neutrální reakci, vysokou
zátěž v ukazatelích SO42- a NH4+ a velmi slabou zátěž v ukazateli NEL.
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KVALITA PODZEMNÍ VODY
objekt

SO42-

pH

NH4+

NEL

fenoly

anilín

-1

-1

nitrobenzen

datum
odběru

mg.l

mg.l

mg.l

mg.l

mg.l

µg.l

µg.l-1

HP 411

průměr

6,75

1615

15,5

0,530

<0,035

<10

<10

HP 411/1

28.2.1997

6,90

2390

18,0

0,130

0,060

<10

<10

HP 412

průměr

6,95

2610

5,5

0,155

<0,030

<10

<10

HP 412/1

27.2.1997

7,40

3380

6,0

0,130

<0,030

<10

<10

HP 413

průměr

6,95

1885

13,5

0,150

0,035

<10

<10

HP 413/1

28.2.1997

vrt bez vody

HP 414

průměr

6,65

1450

13,5

0,115

<0,030

<10

<10

HP 414/1

27.2.1997

7,0

1470

17,0

0,1

<0,030

<10

<10

HP 411

17.3.1997

6,7

1790

17,0

0,800

0,040

<10

<10

24.3.1997

6,8

1440

14,0

0,260

0,030

<10

<10

28.2.1997

7,0

2920

5,0

0,130

0,030

<10

<10

24.3.1997

6,9

2300

6,0

0,180

<0,030

<10

<10

27.2.1997

7,2

1940

14,0

0,130

0,030

<10

<10

24.3.1997

6,7

1830

13,0

0,170

0,040

<10

<10

17.3.1997

6,7

1470

18,0

0,020

<0,030

<10

<10

24.3.1997

6,6

1430

9,0

0,210

<0,030

<10

<10

HP 412
HP 413
HP 414
Poznámka:

-1

-1

-1

-1

údaje podle Kučera 1997

Dle zprávy o výsledcích inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu pro spalovnu SPOVO
(Kučera 1997) může být uvedená zátěž způsobena zčásti provozem MCHZ a Koksovny Jan Šverma, zčásti
může být původem v antropogenních navážkách (oxidace pyritu v hlušině). Jako možný zdroj kontaminace je
dále uvažován vliv několikaletého čerpání na stavbě ÚČOV a kanalizačního sběrače, které bylo ukončeno
krátce před průzkumem. Důsledkem tohoto čerpání mohlo být, s ohledem na vysokou mobilitu síranové a
amoniakální kontaminace, zavlečení kontaminace na lokalitu z jiného zdroje v širším okolí deprese hladiny
čerpané podzemní vody.

Půda
Pozemky dotčené výstavbou nejsou součástí zemědělské půdy a záměr nevyžaduje odnětí ze ZPF. Všechny
dotčené pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy či komunikace. Na dotčených pozemcích není vymezen
kód BPEJ a nelze je hodnotit z hlediska ochrany ZPF.
Povrch pozemků v prostoru celého areálu tvoří nivní hlíny, které jsou převážně překryty navážkou haldoviny
s proměnlivou mocností.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
S ohledem na využití pozemků a zabezpečení provozu není předpokládáno znečištění zemin v areálu LCO.
Kontaminace povrchových zemin byla v okolních provozech šetřena vždy jen při stavební činnosti. Dosud
nebyl zaznamenán případ její významné kontaminace a výkopy bylo možno převážně využít k terénním
úpravám uvnitř areálu BC MCHZ.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní karpaty

-

soustava Vněkarpatské sníženiny
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-

oblast Severní vněkarpatské sníženiny

-

celek Ostravská pánev

-

okrsek Ostravská niva

Lokalita záměru se nachází v okrajové části provincie Západní karpaty při jejím styku s provincií Česká
vysočina a provincií Středoevropské nížiny.
Celek Ostravská pánev tvoří jihozápadní část Severních vněkarpatských sníženin. Jedná se o rovinu a
plochou pahorkatinu o střední výšce 244 m n.m. a středním sklonu 1°38’. Převážná část je budována
akumulační rovinou s rozsáhlými říčními terasami a glacigenní akumulační plošinou. V důsledku těžby uhlí
budují reliéf celku rovněž významné antropogenní tvary – zejména haldy a poklesy.
Ostravská niva, která v oblasti zahrnuje část Odry, Opavy a Olše, tvoří jižní a východní část Ostravské pánve.
Jedná se akumulační rovinu budovanou říčními sedimenty.
Lokalita záměru se nachází v údolí Odry na uměle vybudované terase průmyslového areálu, kdy na původní
terén byla navezena až 10 m mocná vrstva navážky. Nadmořská výška terénu v místě provozu se pohybuje
okolo 205 m n.m. Vlastní lokalita i její okolí se nachází v prostředí s výrazně pozměněným terénem. Lokalita
se nachází v prostředí průmyslové zástavby, kde byl původní terén zavezen vrstvou hlušiny a minerálních
odpadů. V oblasti se nachází další antropogenní tvary spojené s těžbou, haldy, jámy, odkaliště. V okolí areálu
jsou vedeny důležité dopravní koridory (železnice, dálnice D1).
Geologické poměry
Na zájmovém území lze vymezit následující základní geologické jednotky:
-

moravskoslezské paleozoikum

-

neogénní výplň karpatské předhlubně

-

kvartérní sedimenty

Předneogénní podklad je na zájmovém území tvořen horninami svrchního karbonu jednotky jesenický kulm,
které v oblasti tvoří uhlonosné souvrství ostravské části hornoslezské pánve. Souvrství je charakteristické
střídáním uhlonosných vrstev a karbonatických pískovců, aleuropelitů, řídčeji slepenců.
V období miocénu došlo v oblasti k mořské transgresi a k zaplavení členitých depresí skalního podkladu. V
oblasti jsou zastoupeny zejména sedimenty spodního badenu, které zahrnují polohu bazálních klastik, v
jejímž nadloží vystupuje mocné souvrství převážně vápnitých, prachovitých až prachovito písčitých jílů
(tégly). Jílovité sedimenty spodního badenu tvoří v oblasti zpravidla předkvartérní podklad.
Kvartérní pokryv je v oblasti velmi pestrý a je tvořen sedimenty glaciálního, fluviálního, eolického a
antropogenního původu. Zájmové území se nachází v údolní řeky Odry. Kvartérní blok je zde tvořen
glacilakustrinním a glacifluviálním souvrstvím vyplňujícím deprese povrchu neogénu a souvrstvím fluviálních
sedimentů Odry. Při bázi říční terasy vystupují štěrky a štěrkopísky, směrem do převažuje písčitá frakce,
souvrství je ukončeno zpravidla jílovitými sedimenty.
Nejvyšší poloha je pak v místě záměru tvořena relativně mocnou vrstvou různorodé antropogenní navážky.
Geologická skladba podloží na lokalitě byla ověřena v rámci hydrogeologického průzkumu během přípravy
výstavby spalovny. Celkem bylo vyhloubeno 8 vrtů, z toho 4 mělké vrty na bázi navážek a 4 vrty do prostředí
podloží fluviálních sedimentů.
Základní údaje o skladbě kvartéru následují v tabulce.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VRSTEVNÍM SLEDU
vrt

hloubka vrtu

úroveň
terénu

úroveň báze
vrtu

povrch
neogénu

mocnost souvrství
glaciální

fluviální

antropogenní

[m]

[m n.m.]

[m n.m.]

[m n.m.]

[m]

[m]

[m]

HP 411

42,0

211,2

169,2

nezastižen

nad 23,8

8,2

8,0

HP 411/1

8,5

211,1

202,6

nezastižen

-

-

8,0

HP 412

40,0

210,5

170,5

nezastižen

nad 22,6

8,3

9,1

HP 412/1

9,0

210,4

201,4

nezastižen

-

-

8,4

HP 413

40,0

209,9

169,9

nezastižen

nad 25,2

7,8

7,0

HP 413/1

8,0

209,8

201,8

nezastižen

-

-

7,5

HP 414

50,8

211,0

160,2

164,2

28,4

9,9

8,5

HP 414/1

8,5

210,9

202,4

nezastižen

-

-

8,1

Poznámka:

údaje podle Kučera 1997

Hlubší vrty byly ukončeny v hloubkách 40 - 50 m, mělké vrty v hloubkách do 10 m. Povrch neogénu byl
zachycen pouze vrtem HP 414, v hloubce 46,8 m na úrovni 163,2 m n.m. Svrchní vrstva neogénu je zde
tvořena silně vápnitým, prachovitým jílem, zelené až šedozelené barvy, s poprašky prachovitého písku na
vrstevních plochách. v nadloží neogénu bylo hlubšími vrty ověřeno souvrství galacilakustrinních a
glacifluviálních sedimentů převážně charakteru jemného až středního písku, případně s proplástky jílu nebo
jílovitého písku, místy se štěrkem. Souvrství glaciálního původu bylo vrtem HP 414 ověřeno v mocnosti 28,4
m.
Nadložní souvrství je budováno říčními sedimenty řeky Odry a jejích přítoků. Při bázi fluviálního souvrství
byly vrtnými pracemi ověřeny polymiktní písčité štěrky v mocnosti 4,1 - 6,2 m. Vyšší polohy fluviálního
souvrství jsou tvořeny písky, hlinitými a jílovitými písky, případně s příměsí štěrku. Při povrchu původního
kvartéru sedimetovaly jílovité náplavy v mocnostech 0,8 - 2,7 m.
Nejvyšší blok kvartérních sedimentů tvoří různorodá antropogenní navážka, ověřená v mocnostech 7,0 - 9,1
m. Navážka obsahuje haldovinu, uhelný prach a uhelné lupky, škváru, stavební sutě, hlíny.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Záměr se nachází na území CHLÚ č. 714400000 – Hornoslezská pánev. Ložisko černého uhlí, které je
předmětem ochrany, je dobýváno podzemní těžbou; záměr není proto ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Geologické nebo paleontologické památky nejsou v území registrovány.
Stabilita území, seismicita
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

Fauna, flóra a ekosystémy
Na plochách dotčených záměrem je nenachází žádný z prvků přírody a krajiny, který by vyžadoval ochranu
před svým poškozením či likvidací. Plochy dotčené záměrem na rozšíření LCO jsou prakticky výlučně v rámci
současného areálu na plochách již zpevněných (ostatní plochy, komunikace).
V širším okolí se původní společenstva dochovala pouze v údolí Odry, kde se nacházejí zbytky lužního lesa Polanecká niva. Z umělých společenstev převládají kulturní plodiny, plevelná a rumištní vegetace, druhotně
vysázené lesy (smrkové i listnaté). Zvláštní fauna a vegetace je na odvalech a jiných antropogenních
útvarech, kde se v důsledku specifických podmínek objevují i druhy nové, pro oblast netypické.
V roce 2001 byl proveden „Biologický průzkum areálu BorsodChem MCHZ Ostrava 7/2001“( Urbanec), který
popisuje výskyt fauny a flóry v zájmovém území areálu BosrodChem MCHZ. Areál LCO se nachází uvnitř
tohoto areálu, resp. v jeho východní části v sousedství spalovny SPOVO.
Z hlediska výskytu fauny bylo v areálu BC MCHZ zjištěno 67 druhů chráněných živočichů.
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Ze silně ohrožených druhů se zde nachází:
čolek obecný (Triturus vulgaris);
skokan zelený (Rana esculenta);
kavka obecná (Corvus monedula);
ještěrka obecná (Lacerta agilis).
Z ohrožených druhů se nachází:
úžovka obojková (Natrix natrix);
rorýs obecný (Apus apus);
čmelák sp. (Bombus sp.);
mravenec sp.
Závěry studie upozorňují, že nejzranitelnější jsou společenstva zvodnělých depresí (v okolí průmyslového
areálu) s výskytem užovky obojkové, skokana zeleného a larev čolka obecného.
Kavka obecná, čmelák sp. a mravenec sp. nevyžadují zvláštní opatření.
Rorýs obecný hnízdí v lokalitě ČOV, ponechat hnízdiště v klidu.
Výskyt ještěrky obecné byl zjištěn mimo areál, v nadregionálním biokoridoru Odra.
Zjištěnou srnčí zvěř je nutno vytlačit z areálu do volné krajiny – hrozí její degenerace.
Na zájmovém území bylo v rámci průzkumu popsáno 123 rostlinných taxonů. Z toho nejvíce, 98 taxonů tvoří
byliny, 9 taxonů připadá na keře a konečně bylo zjištěno 16 druhů dřevin. Jedná se o celkem bohatou
druhovou diverzitu.
Mezi těmito taxony není přítomen žádný druh, který by vyžadoval zvláštní ochranu ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Přítomné rostlinné druhy je možno zařadit mezi společenstva plevelů, velmi častí jsou zástupci ruderálních
společenstev a zavlečených neofytů, kde dominuje celík kanadský (zlatobýl). Znepokojující je přítomnost
neofytu – křídlatky japonské.
Na plochách v areálu BC MCHZ Ostrava, které se nachází mezi průmyslovými objekty, jsou kosené trávníky.
Často se zde vyskytuje neofytní druh celík kanadský (zlatobýl), velmi hojný je pak jetel plazivý. Dřeviny jsou
velmi řídce zastoupeny topolem černým (soliterní tvary) nebo častěji jeho kultivarem (hybridem) “Italica”,
který má charakteristický habitus spočívající v úzké, husté koruně s větvemi téměř kolmo vystoupavými.
Na suchých místech se pak vyskytuje hadinec obecný, vratič obecný a kopretina bílá.
Řešené území není v územním ani funkčním střetu s žádným prvkem územního systému ekologické
stability. Severozápadní hranici areálu BC MCHZ tvoří řeka Odra, jejíž údolní niva a okolí je součástí
nadregionálního biokoridoru, který je veden podél toku Odry Moravskou bránou a Ostravskou pánví.
Další prvky ÚSES regionální i lokální úrovně (tok řeky Opavy, lokální biocentra a biokoridory) v širším území
jsou zcela mimo dosah možných vlivů záměru.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP). Nejbližší
přírodní rezervace – Polanecký les je vzdálený jihozápadním směrem 5-6 km v Chráněné krajinné oblasti
POODŘÍ. Ve stejném směru leží i přírodní památka Rezavka.
Nejbližší přírodní památka zřízená v r. 1993 Turkov leží severozápadně od areálu LCO ve vzdálenosti cca 2,5
km. Ve stejném směru cca 3,5 km leží přírodní památka Štěpán. Severovýchodním směrem cca 3 km je
přírodní památka Landek.
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky. Mezi nejbližší VKP lze uvést vodní
tok a nivu řeky Odry, tok Černého potoka a lesní porosty v širším okolí.
Na plochách dotčených záměrem ani v jeho blízkém okolí není vymezen žádný registrovaný významný
krajinný prvek. V širším okolí je vymezeno několik VKP zejména krajinářského významu, které jsou však
zcela mimo dosah posuzovaného záměru.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
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V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita.

Krajina
Zájmové území se nachází se v severozápadní části města Ostravy. Krajina je silně poznamenána
průmyslovou činností, těžbou a zpracováním uhlí. Výsledkem působení různých silných antropogenních
aktivit (zejména těžký průmysl, sídelní zástavba a intenzívní doprava s husou sítí veřejných i vnitrozávodních
komunikací) je krajina, ve které převažují plochy využívané pro výrobu a dopravu.
Podíl lesních porostů, vodních toků a jiných přírodních stabilních prvků je velmi nízký. V území není žádná
výrazná krajinná dominanta, která by tvořila charakter a ráz tohoto území. Z hlediska krajiny lze dotčené
území a jeho okolí charakterizovat jako příměstskou antropogenně výrazně poznamenanou krajinu.
Lokalita je v rovinaté krajině bez významné vizuální expozice. Charakter okolí stavby je dokumentován na
ortofotomapě zájmového území.
Obr.: Situace lokality na podkladu ortofotomapy zájmového území

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nacházejí pouze objekty Logistického centra a sousední spalovny.
Nemovité kulturní a historické památky se v zájmovém území nevyskytují. V prostoru se rovněž nenachází
žádná drobná solitérní architektura.
V zájmovém okruhu 3 km nejsou žádné architektonické a historické památky. V areálu nejsou registrovány
žádné archeologické nálezy.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v prostoru stávajícího logistického centra firmy SITA, nacházejícího se v průmyslové zóně v
Ostravě - Mariánských Horách. Prostor záměru je dopravně obsloužen ulicí Na Náspu a ulicí Slovenskou,
jejímž prostřednictvím je dále navázán na hlavní komunikační síť města Ostravy.
Ulice Na Náspu je obslužnou komunikací zajišťující zejména dopravní obsluhu čistírny odpadních vod a
dalších objektů. Ulice Slovenská (silnice III/0581) je páteřní obslužnou komunikací průmyslové zóny.
Směrové, šířkové a výškové uspořádání komunikací i jejich stavebně technický stav je vyhovující. Další
dopravní vazby jsou zajištěny ulicemi Mariánskohorská (silnice I/58) a Hlučínská (silnice I/56).
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Schéma komunikační sítě a intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
Tab.: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005) [vozidel/24 h]

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

III/0581 (ul. Slovenská)

7-3871

2690

6955

25

9670

I/58
Mariánskohorská)

7-3891

6593

26 879

49

33 521

7-3892

4075

23 085

43

27 203

7-0768

3663

14 065

79

17 807

7-0762

4402

13 867

65

18 334

I/56 (ul. Hlučínská)

(ul.

Pozn.: Úsek 7-3872 nebyl v roce 2005 sčítán.
Obr.: Schéma komunikační sítě, čísla sčítacích profilů (ŘSD ČR, 2005)

V dotčeném území došlo k rozšíření komunikační sítě výstavbou dálnice D1, prodloužením ulice Místecké k
dálnici a výstavbě velké mimoúrovňové okružní křižovatky Místecká. Ulice Slovenská je do této
mimoúrovňové křižovatky připojena, což umožňuje využití dálnice pro obslužnou dopravu záměru i dalších
aktivit v průmyslové zóně. Celková dopravní situace, vznikající v území, je zřejmá z následujícího obrázku.
Obr.: Silniční dopravní infrastruktura území po dokončení D47 a souvisejících komunikačních staveb (dle ŘSD ČR)
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Celkový stav silniční komunikační sítě území z dopravního hlediska provoz záměru bezproblémově umožňuje.
Ostatní druhy dopravy nejsou v prostoru záměru k dispozici.

Osídlení
Od areálu LCO cca 2,5 km jižně až jihozápadně se nachází městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se
starší i novější zástavbou, jižně je sídliště Fifejdy, ve stejném směru cca ve vzdálenosti větší než 3,5 km je
průmyslová zóna Vítkovice, 1 km východně je městský obvod Moravská Ostrava – Přívoz, 1,5 km severně až
severozápadně (za řekou Odrou) jsou obce Lhotka a Hošťálkovice se zemědělskou výrobou a obytnou
zástavbou venkovského typu.

Staré ekologické zátěže
V okolí areálu LCO jsou identifikovány staré ekologické zátěže v prostoru provozu koksovny Šverma (provoz
OKD, OKK a.s.), dále v prostoru bývalého odvalu dolu Šverma a v areálu BC MCHZ - jak ve starší části v tzv.
S bloku, tak i v A bloku. Z dostupných podkladů lze konstatovat, že tyto staré zátěže na pozemky areálu
Logistického centra přímo nezasahují.
Z provedených průzkumů plyne, že původní terén zde byl v důsledku silných poklesů v 70 letech vyrovnán v
rámci důlních škod tzv. technickou rekultivací. Technická rekultivace byla prováděna navážením důlní
haldovinou prokládanou popílkem a hutněním.
Podzemní vody, které v prostoru LCO proudí severovýchodním směrem, nevykazují z výjimkou vyšších
obsahů amonných iontů (v rozsahu 6-20 mg/l) a síranů (v rozsahu 0,7-2 g/l) výraznou kontaminaci, která by
vyžadovala sanační zásah. V obou případech jde o zavlečenou kontaminaci z průmyslových aktivit v okolí a v
případě síranů mají zvýšené obsahy svůj původ v haldovině.
Podzemní vody jsou v rámci provozu spalovny v souladu s integrovaným povolením průběžně monitorovány
ve čtyřech zdvojených vrtech (monitorována je nepravá – zavěšená zvodeň v navážkách i vlastní podzemní
vody).

Poznámka: Pozemky prostoru řešeného území LCO byly původně součástí pozemků bývalé společnosti s
názvem Moravské chemické závody a.s., která v r 1995 v rámci probíhající privatizace předložila žádost o
úhradu nákladů na nápravu ekologických škod. Původní vládní usnesení bylo v březnu r. 2004 revokováno,
přičemž právním nástupcem a nabyvatelem je BC MCHZ, které má s FNM uzavřenu smlouvu o nápravě
ekologických škod. Obdobnou smlouvou s FNM ČR je řešena zátěž koksovny Šverma.

Územně plánovací dokumentace
Umístění areálu LCO i navržené rozšíření jeho provozu je v souladu s územním plánem města Ostravy.
Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plocha TP – těžký průmysl. Plocha LCO a spalovny
(SPOVO) je označena jako „Likvidační středisko problémových odpadů“.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Ostravy je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Ostravy (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází více než 800 m od řešeného území. Na základě informací
zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli významné a postižitelné negativní
důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Není očekávána žádná změna kvality ovzduší,
ani překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; významné zdravotní vlivy
nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány.



Vlivem provozu záměru nedojde ke změně hlukové zátěže u nejbližší chráněné zástavby. S ohledem
na umístění areálu nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku, ani nelze
očekávat žádné zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z provozu záměru.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. S odpady bude v areálu nakládáno v souladu s provozním řádem a
únik mimo zabezpečené plochy je málo pravděpodobný. Zdravotní rizika spojená s kontaminací
podzemních nebo povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za nízké a odpovídající danému území bez
zbytné dopravy. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude zvýšeno ani
sníženo.



Záměr se nachází mimo stávající obytnou zástavbu v území průmyslové zástavby. Jde o území silně
ovlivněné antropogenní činností (chemická výroba a průmysl), dlouhodobě vyhrazené pro tento typ
využití (nakládání s odpady či problematickými materiály). Narušení psychické pohody není
předpokládáno.

Přímé sociální dopady záměru lze hodnotit jako zanedbatelné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při provozu
spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu, případně v důsledku emise těkavých organických látek
z provozu čerpací stanice a použití organických rozpouštědel.
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Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) a těkavých organických látek (VOC) byl zpracován
orientační výpočet podle metodiky SYMOS 97. Z hlediska předběžné opatrnosti byla veškerá doprava vázaná
na provoz záměru uvažována jako nový zdroj znečišťování ovzduší. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích.
Podrobnější údaje a komentář výsledků jsou uvedeny v rámci rozptylové studie, která je součástí tohoto
oznámení (viz. příloha č. 2).
Obr.: Pole imisních koncentrací – oxid dusičitý (NO2)

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace NO2 bude dosahována
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,2 µg.m-3, tedy cca 0,5% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovány jihovýchodně od areálu a v blízkosti příjezdové
komunikace. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 1,5 µg.m-3, tedy cca 0,75% imisního limitu
(LVh=200 µg.m-3).
Obr.: Pole imisních koncentrací – těkavé organické látky - VOC

průměrné roční koncentrace VOC (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace VOC (µg.m-3)
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace VOC bude dosahována
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 1 µg.m-3, tedy hodnot výrazně nižších než jsou hodnoty
zdravotně významné. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v prostoru areálu. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 70 µg.m-3. Mimo areál budou dosahovány hodnoty do 30 µg.m-3. Jedná se tedy o hodnoty, které
jsou výrazně nižší než hodnoty, které jsou pro těkavé organické látky uváděny jako zdravotně významné.
V porovnání s hodnotou zdravotně významnou pro solventní naftu (PEL = 200.000 µg.m-3 a NPK-P =
1.000.000 µg.m-3) se jedná o zanedbatelné hodnoty.
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký.
Negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší v okolí LCO nejsou
předpokládány.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu logistického centra není předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Při uvažování emisní hladiny hluku v úrovni cca 80 dB/5m u nejhlučnějších venkovních činností bude denního
limitu LAeq,8h = 50 dB (pro 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších hodin v průběhu denního období) dosaženo do
vzdálenosti nejvýše cca 200 m od logistického centra (u bodových zdrojů je uvažováno s poklesem o 6 dB na
každé zdvojnásobení vzdálenosti). V této vzdálenosti se nenachází žádný venkovní chráněný prostor ani
venkovní chráněný prostor staveb. Ten se nachází ve vzdálenosti 800 metrů a více (zástavba městských částí
Přívoz, Lhotka, Hošťálkovice, Mariánské Hory), na tuto vzdálenost jsou jakékoli přeslimitní resp. akusticky
významné vlivy spolehlivě vyloučeny. Otázka technologického hluku proto není v daném prostoru kritická a
je spolehlivě řešitelná.
S ohledem na ostatní pozaďovou dopravu v území lze říci, že hluková situace v území se dopravním
provozem záměru akusticky významně nezmění, nedojde ani ke vzniku nových nadlimitních stavů.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý. S ohledem na
umístění záměru nečiní problém, stavební činnost nebude ovlivňovat chráněný prostor.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta, ani jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných a zastavěných ploch areálu logistického centra o zhruba
0,2 ha. Z této rozlohy připadá 0,1 ha na střechu dostavby provozní haly. Srážkové vody spadlé na tyto
plochy budou zasakovány do podzemí, bez nutnosti vypouštění do povrchových toků nebo kanalizace.
Zbylá zástavba pak připadá na manipulační plochy a komunikace. Srážkové vody spadlé na tyto plochy
budou odvedeny do veřejné kanalizace, v případě odstavné plochy svozové techniky (950 m2) přes
odlučovač ropných látek. Veřejná kanalizace je zakončena na ÚČOV Ostrava.
Novou zástavbou nezpevněných ploch dojde k navýšení přímého odtoku vod do kanalizace (a dále přes ČOV
do toku Odry) na úkor evapotranspirace a vsaku. Dle orientačních výpočtů (viz. část B oznámení) bude na
zpevněných plochách zachyceno v průměrném klimatickém roce zhruba 533 m3 srážkové vody ročně, tomuto
objemu odpovídá průměrný odtok z území ve výši 0,017 l.s-1.
Provozem záměru bude navýšena stávající produkce odpadních vod splaškových o zhruba 180 m3 ročně,
tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,0057 l.s-1. Splaškové vody budou odváděny prostřednictvím
veřejné kanalizační sítě na ÚČOV Ostrava a po vyčistění budou vypouštěny do řeky Odry.
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Výše uvedené změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, bez významu pro okolí stavby, bez
negativních dopadů.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Vlivy na kvalitu povrchových vod nejsou předpokládány. Záměr předpokládá rozšíření stávajícího rozsahu
nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady, k nakládání jsou určeny výhradně uzavřené nebo
vodohospodářsky zabezpečené plochy, bez možnosti úniku do kanalizace nebo na nezpevněné plochy. U
srážkových vod z manipulačních ploch, komunikací a střech není předpokládána změna kvality.
Záměr předpokládá mírné navýšení stávající produkce splaškových vod, které budou převedeny kanalizační
sítí na městskou ÚČOV a po vyčistění vypouštěny do toku Odry. S ohledem na kapacitu ČOV bude příspěvek
splaškových vod z provozu záměru zcela bez významu.
S ohledem na absenci povrchových vod na lokalitě a skutečnost, že srážkové a odpadní splaškové vody jsou
odváděny veřejnou kanalizační sítí, nejsou uvažovány vlivy na kvalitu povrchových vod ani v případě
havarijního stavu.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Podzemní voda byla na lokalitě zjištěna v hloubkách od 6,3 m pod úrovní terénu v prostředí antropogenních
navážek o mocnosti do 9 m. Jedná se o nepravou zvodeň v nadloží původního terénu.
Realizace záměru rozšíření logistického centra bude bez přímých vlivů na podzemní vody. Výkopovými
pracemi pro potřebu založení nového objektu nebude hladina podzemní vody zasažena. Výstavba ani provoz
záměru nevyžaduje odběr podzemní vody jako vody k pití nebo k technologickým účelům, realizace záměru
není proto doprovázena vlivy spojenými s čerpáním podzemních vod.
Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných a zastavěných ploch areálu logistického centra o zhruba
0,2 ha. Srážkové vody spadlé na střechu provozní haly budou zasakovány do podzemí. Zasakování
neznečištěných srážkových vod je v případě odpovídajících geologických a hydrogeologických poměrů
příznivějším řešením než jejich vypouštění do povrchových toků. Zasakování srážkových vod zajišťuje
žádoucí zdržení vod na území a ochranu vodních toků v případě nárazových srážek. V případě vypouštění
vod do toku přímo nebo prostřednictvím kanalizace a ČOV pak dochází k rychlému odvedení spadlých srážek
mimo lokalitu.
Prostředí antropogenních navážek, na které je vázána první mělká zvodeň, je tvořenu materiálem typu
haldovin, škváry, sutí, hlín a prachů, u kterých lze předpokládat převážně vyšší propustnost. Rovněž mocnost
nesaturované zóny je dostatečná, takže lze vyloučit riziko nástupu podzemních vod k úrovni terénu v případě
vyšších srážkových úhrnů. Z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů lze předběžně vyhodnotit
možnosti pro zasakování srážkových vod jako příznivé.
Zasakováním vod ze střech může obecně dojít k lokálnímu zvýšení hladiny podzemních vod a k lokálním
změnám ve směru jejich proudění. V případě dané lokality budou s ohledem na nízké množství zasakovaných
srážek (v průměru 0,02 l.s-1) tyto projevy nízké a bez negativních dopadů na hydrogeologické poměry
lokality.
Vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze celkově vyhodnotit jako vlivy lokálního charakteru, bez negativního
projevu a z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality jako bezvýznamné. Tyto vlivy nejsou na území
nové, jsou spojeny s průmyslovým využitím oblasti.

Vlivy na kvalitu podzemních vod
Záměr je bez nároků na vypouštění odpadních vod nebo vod se změněnou kvalitou do vod podzemních,
záměr bude při běžném provozu bez vlivu na kvalitu podzemních vod.
Záměr nepřináší na území nové riziko zasažení podzemních vod kontaminací v důsledku mimořádného stavu,
Záměrem je rozšíření stávajícího provozu zahrnujícího skladování škodlivin, nově bude na lokalitě
vybudována neveřejná čerpací stanice se skladovací kapacitou 15 m3.
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Skladování ropných látek nebo nebezpečných odpadů obecně představuje riziko ohrožení kvality půdy,
horninového prostředí nebo podpovrchových vod v případě mimořádného stavu spojeného s únikem
nebezpečné složky obsažené v odpadu. Pro minimalizaci tohoto rizika jsou veškeré prostory a plochy, kde je
se závadnými látkami nakládáno, řešeny jako kontrolované, zpevněné a havarijně zajištěné plochy bez
komunikace s podložím. Nádrž na skladování motorové nafty je řešena jako dvouplášťová s indikací porušení
těsnosti meziplášťového prostoru.
V případě mimořádného stavu (např. v důsledku dopravní nehody nebo nehody při manipulaci) může dojít k
úniku nebezpečných látek mimo zajištěné prostory. S ohledem na místní podmínky je vyloučeno přímé
zasažení povrchových nebo podzemních vod bezprostředně po úniku, případným únikem je ohrožena
kanalizace srážkových vod nebo povrchové vrstvy zeminy. Charakter ohrožení i charakter lokality poskytuje
dostatečný časový prostor pro účinný sanační zásah v případě včasného zjištění úniku a řádného postupu
řešení mimořádného stavu.
Environmentálně významnými mohou být nezjištěné, nesanované nebo špatně sanované úniky. V takových
případech by mohlo dojít k šíření kontaminace proplachováním místa atmosférickou vodou. S ohledem na
charakter a předpokládané zabezpečení provozu se uváděné riziko jeví jako nevýznamné.
Riziko kontaminace horninového prostředí nebo podzemních vod mimo lokalitu v důsledku nehody při
přepravě odpadu souvisí obecně s nakládáním s odpady a silniční dopravou a nebude provozem záměru
přímo vyvoláno.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Záměr se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. Podmínky pro akumulaci, jímání a využívání
podzemních vod jsou na lokalitě záměru nepříznivé.

Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu; zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není
rovněž vyžadován.
Pozemky na lokalitě jsou podle KN tvořeny výhradně ostatními plochami z větší části již zpevněnými. Území
je tvořeno antropogenními navážkami o mocnosti až 9 m.
Realizací záměru nebude dotčena zemědělská půda, nebude narušena stávající organizace zemědělské půdy
ani nedojde ke vzniku obtížně využitelné zbytkové plochy zemědělské půdy.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako zanedbatelné až nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Záměr je umístěn v prostředí průmyslové zástavby a předpokládá rozšíření zpevněných a zastavěných ploch
ve stávajícím provozu v rozsahu cca 0,2 ha. Během výstavby nejsou předpokládány výkopové práce ve
velkém rozsahu. Výkopy pro založení objektů budou lokálně zasaženy přípovrchové vrstvy do hloubky v řádu
prvých metrů, které jsou tvořeny výhradně antropogenními navážkami. S výstavbou nebudou spojeny
terénní úpravy nebo zástavba v rozsahu, který by mohl narušit morfologický charakter lokality.
Záměr nepředstavuje nové riziko kontaminace půdy závadnými látkami. S nebezpečnými odpady je
nakládáno již v současném provozu, záměr předpokládá navýšení množství odpadu a nové způsoby
nakládání. Dále je předpokládána výstavba neveřejné čerpací stanice se skladem 15 m3 motorové nafty.
Veškeré nakládání s nebezpečnými látkami probíhá a bude probíhat výhradně na vodohospodářsky a
havarijně zajištěných plochách bez rizika šíření případného úniku do okolí.
Zasažení nezpevněných ploch lze předpokládat pouze v důsledku nestandardního stavu při dopravě nebo
manipulaci. Takovým únikem mohou být kontaminovány přípovrchové vrstvy navážek. Riziko dalšího šíření
kontaminace je nepravděpodobné, nezjištěné nebo nesanované úniky nejsou předpokládány.
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Vlivy na nerostné zdroje
Záměr se nachází na území ložiska černého uhlí Hornoslezská pánev. Ložisko je určeno k dobývání podzemní
těžbou, záměr není ve střetu s režimem ochrany ložiska.
Výstavba záměru neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je
zastavěných či zpevněných.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Záměr je
situován na plochy v rámci stávajícího areálu Logistického centra.
Na zájmovém území se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván žádný vliv na chráněné
druhy rostlin. Záměr nevyžaduje žádné kácení vzrostlých dřevin. Přímo mohou být ovlivněny některé běžné
druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytujících se v prostoru antropogenních navážek. Záměr neovlivní
potravní zdroje fauny ani ptačích populací.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční či navržené prvky
územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.
V zájmovém území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast; vliv na prvky soustavy
Natura 2000 není předpokládán (viz stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje, OŽPZ, ze dne 3.5.2007 příloha č. 3 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn do stávajícího areálu Logistického centra určeného pro nakládání s odpady v rámci
průmyslového zástavby. Nové objekty a stavby v areálu LCO budou rozsahem odpovídat stávající zástavbě.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový, nedojde k žádné změně současného krajinného
rázu či využití krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Výskyt archeologických nálezů lze vzhledem k existenci antropogenních navážek na lokalitě prakticky
vyloučit.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do 374 vozidel za den, z toho cca 54 těžkých nákladních a
cca 210 lehkých a středních nákladních (spíše však méně). Při pozaďovém zatížení ulice Slovenské v úrovni
cca 9670 vozidel, z toho cca 2690 těžkých jde o méně než 4% celkové dopravy a méně než 10% těžké
dopravy. S ohledem na rozdělení dopravy z logistického centra do více směrů bude uvedený poměr ještě
nižší.
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Záměr tedy nepředstavuje významné zatížení komunikační sítě. V důsledku záměru nevzniknou kapacitní
problémy na komunikační síti ani nebudou vyvolány nároky na výstavbu nových komunikačních staveb.
Umístění záměru respektuje územní plán města. Do území proto nebude vnesena tzv. zbytná doprava, záměr
je umístěn v území průmyslové zóny, kde je s existencí nákladní dopravy uvažováno a jsou pro ni vytvořeny
odpovídající podmínky včetně požadavků na ochranu životního prostředí.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy. Záměr nemá dopad
na stávající infrastrukturu v území.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný a
krátkodobý.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vliv na dopravu.
V uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako nízké a málo významné,
lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako
zanedbatelné až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
 Během stavebních prací bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.
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 Zpevněné plochy určené pro stání svozové techniky budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin.
Typ, kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení;
konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
 Srážkové vody ze střechy provozní haly budou zasakovány do horninového prostředí. V následné
přípravě stavby bude navržen zasakovací objekt s dostatečnou kapacitou a technické řešení
zasakovacího systému.
 Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku;
významnější zdroje hluku (drtič) budou instalovány v uzavřených prostorách haly.
 Součástí záměru bude výsadba dřevin na vhodným místech v areálu LCO (volné travnaté plochy mezi
objekty a podél komunikací). Návrh výsadeb bude zpracován jako součást projektové dokumentace pro
stavební povolení jednotlivých objektů v areálu LCO. Pro výsadbu budou navrženy dřeviny (keře a
stromy) vhodné podle místních podmínek.
 Bude aktualizován a příslušným úřadem schválen provozní řád zařízení pro nakládání s odpady.
 Bude aktualizován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru nových technologií a zařízení, a místních podmínek.
 Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů včetně
havarijních jímek a zabezpečení provozu.
 Je nutné důsledně dbát na havarijní zajištění provozu, zejména skladů nebezpečných odpadů a hořlavin,
skladu motorové nafty a stáčecí plochy a na dodržování preventivních postupů dle provozního řádu
zařízení a dle plánu opatření pro případy havárie.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (nyvýšení kapacity logistického centra) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či
poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných
negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází
(průmyslový areál), není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě dané situováním stávajícího areálu Logistického centra a možnostmi jeho
rozšíření v rámci stávající hranice areálu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Ostravy a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání areálu LCO v současném rozsahu a provozních podmínkách.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným
Územním plánem města Ostravy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Součástí oznámení je rozptylová studie, která hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší vyvolané provozem
Logistického centra (pro cílový posuzovaný stav). Rozptylová studie je dokladována v příloze č. 2 tohoto
oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění platných předpisů. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Logistické centrum Ostrava – navýšení provozních kapacit, výstavba
neveřejné ČS

název záměru:
specifikace záměru:

zařazení záměru:

-

skladování úprava a využívání odpadů kategorie N, úprava odpadů kategorie O

-

neveřejná čerpací stanice motorové nafty

-

kategorie II, bod 10.1. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
-

kategorie II, bod 10.4. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:

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) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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Předmětem oznámení je záměr na navýšení kapacity stávajícího zařízení pro nakládání s odpady „Logistické
centrum Ostrava“, rozšíření provozu tohoto zařízení o nové technologie určené k úpravě, skladování nebo
využívání odpadů a výstavba neveřejné čerpací stanice PHM.
S ohledem na charakter je pro účely tohoto oznámení záměr výstavby logistického centra charakterizován
následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:

bilance ploch
rozšíření
celková výměra rozšíření provozu:

2 000 m2

z toho zastavěná plocha:

2 000 m2

stávající
celková plocha areálu LCO

12 600 m2

z toho zastavěná plocha

7 000 m2

kapacita zařízení
Kapacita (t/rok)

Způsob nakládání s odpady
Stávající

Navýšení

Cílová

Skladování odpadů kategorie O

20 000

40 000

60 000

Skladování odpadů kategorie N

15 000

20 000

35 000

využívání elektroodpadů

500

1 500

2 000

využívání odpadních chladících zařízení – 1. stupeň

---

1 000

1 000

zpracování autovraků

---

200

200

kapalné hospodářství

---

3 000

3 000

separace magnetických kovů ze strusky po spálení
odpadu

---

6 000

6 000

Skladování odpadů

Využívání odpadů kategorie N a kategorie O

skladování a výdej motorové nafty:

15 m3/sklad, výdej 300 tun/rok

Uvažované kapacity vycházejí v převážné míře ze stávající objektů a provozních zařízení v areálu LCO,
navýšení kapacity tedy nevyžaduje rozsáhlejší stavební úpravy. Podrobněji je popis zařízení a technologií
uveden v dalším textu oznámení.
Záměr je umístěn v oblasti průmyslové zóny při severozápadním okraji Ostravy. V oblasti se nachází
v současnosti chemická výroba, spalovna nebezpečných odpadů, ústřední čistírna odpadních vod a koridor
dálnice D1. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
kraj:

Moravskoslezský

obec:

Ostrava

katastrální území:

Mariánské Hory, kód KÚ 713830
688/6, 690/2, 690/3, 691/3, 691/8, 691/9, 691/10, 693/2, 701/1, 702/3, 779/7,
779/8, 779/9
Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

parcelní čísla:
adresa:
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Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Záměrem je změna a rozšíření stávajícího provozu určeného k nakládání s odpady.
Záměr se nachází v území průmyslové zóny, v místě a jeho širším okolí jsou kromě vlastního areálu LCO
provozována řada významných průmyslových aktivit (spalování odpadů, chemická výroba – BC-MCHZ,
doprava – koridor dálnice D1, čistění městských odpadních vod – OVAK).
Předkladatelem oznámení je společnost SITA CZ a.s., která je provozovatelem stávajícího zařízení
k nakládání s odpady Logistické centrum Ostrava. Předmětem podnikání společnosti je široké spektrum
činností v oblasti nakládání s odpady, speciálních čistících a sanačních prací a aktivit v oblasti životního
prostředí obecně. Působnost společnosti je celostátní, Logistické centrum Ostrava je regionálně významným
provozem, zajišťujícím úpravu nakládání s odpadem v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech, jeho prováděcích předpisů a ostatních souvisejících předpisů.
Stávající provoz Logistického centra Ostrava byl koncipován především jako skladové zázemí sousedící
spalovny průmyslových odpadů a jako zařízení pro využívání odpadních chladících zařízení. V současné době
je provoz kapacitně a technologicky nedostačující s ohledem na produkci odpadu v regionu a s ohledem na
zvyšující se objem a rozsah služeb společnosti SITA CZ a.s. v oblasti.
Záměr je umístěn na pozemcích společnosti SITA CZ a.s. v prostředí průmyslové výroby bez přímých vazeb
na obytné zóny nebo přirozené prvky krajiny a přírody. Soustředění technologie spalovny a aktivit
společnosti SITA CZ v místě je oboustranně přínosné. Spalovna představuje spolehlivou a bezpečnou
kapacitu pro odstranění dále nevyužitelného nebezpečného odpadu, provoz společnosti SITA CZ skladové a
logistické zázemí.
Záměr odpovídá svým charakterem určení území a je na území dle regulativů uspořádání území přípustný.
V rámci přípravy záměru nejsou uvažovány jiné varianty lokalizace rozšíření stávajícího provozu logistického
centra, než v místě stávajícího provozu.

Záměr na navýšení stávající kapacity LCO bez stavebních úprav
Záměr na rozšíření provozu Logistického centra předpokládá navýšení stávající povolené skladovací kapacity
nebezpečných odpadů o 20 000 t ročně a povolené skladovací kapacity odpadů kategorie ostatní o 40 000 t
ročně bez stavebních úprav stávajících objektů s tím, že část skladovací kapacity bude zajištěna v nově
vybudovaných objektech.
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Záměr dále předpokládá navýšení využité kapacity zařízení pro demontáž odpadních chladících zařízení a
dalšího elektroodpadu o 1 500 t ročně.

Nové objekty a technologie
Záměr zahrnuje výstavbu následujících nových objektů:
neveřejná nádrž pro skladování a výdej motorové nafty
Nádrž bude umístěna na zpevněné ploše v blízkosti venkovních skladovacích boxů. Nádrž bude
válcová, s vertikální osou, o průměru 2,5 m, výšce 3 m a maximální skladovací kapacitě 15 m3. Nádrž
bude řešena jako dvouplášťová s havarijní indikací porušení meziplášťového prostoru.
Nádrž bude opatřena výdejním stojanem, stáčecí a výdejní místo bude umístěno na sousedící
zabezpečené zpevněné ploše.
Nádrž bude užívána výhradně pro potřebu provozovatele, předpokládaný výdej motorové nafty činí
max. 300 tun ročně.
přístavba provozní haly
Pro přístavbu provozní haly je v současné vydáno platné stavební povolení, záměr předpokládá umístit
do nové provozní haly provoz demontáže autovraků a skladování nebezpečného odpadu.
K východnímu čelu haly bude provedena přístavba navazující na stávající profil haly. Plocha nové haly
bude činit 1000 m2 při rozměrech 28 × 36 m. Přístavba bude rozdělena na dvě části. V jedné části
bude umístěna technologie demontáže autovraků a zároveň skladovací kapacita pro nebezpečný
odpad z úpravy, ve druhé části bude umístěna skladovací kapacita pro jiný nebezpečný odpad.
stání svozové techniky
Jde o zpevněnou plochu o velikosti 950 m2 jižně od provozní haly. Plocha bude realizována jako
zpevněná, betonová. Odvodnění bude provedeno přes odlučovač lehkých kapalin do veřejné
kanalizace.
Záměr zahrnuje umístění následujících nových technologií do logistického centra:
kapalné hospodářství
Technologie využívá stávající betonové jímky a vestavěných nádrží. Předmětem provozu technologie
bude skladování odpadních olejů a emulzí, směsí olejů a emulzí s vodou a vod s obsahem lehkých
kapalin. Kapalné hospodářství tvoří zabezpečená betonová jímka o rozměrech 10x10 m a hloubce 1,25
m. Dno jímky je zabezpečeno proti průsakům vodám závadných látek do životního prostředí a je
spádováno do zabezpečené jímky v levém rohu vpředu, která slouží hlavně pro umístění čerpadla při
čerpání. Před jímkou je vybudována zabezpečená příjmová plocha o rozměrech 10×8 m spadována do
vlastní jímky. Objekt je řešen jako bezodtoký.
Uvnitř jímky jsou umístěny a potrubním rozvodem navzájem propojeny 3 kovové nádrže o
následujících rozměrech:
délka = 10,1 m,

užitný objem = 53 m3

umístění: vertikální

Ø = 2,5 m,

délka = 6,1 m,

3

užitný objem = 30 m

umístění: vertikální

Ø = 2,0 m,

délka = 5,3 m,

užitný objem = 17 m3

umístění: horizontální

Ø = 2,6 m,

Vertikální nádrže jsou určeny ke shromažďování kapalných odpadů a odpadních vod a
případné gravitační separaci pevné, vodné a kapalné fáze.
Horizontální nádrže je určena k akumulaci oddělené nežádoucí fáze (pevná, vodná) z nádrží
vertikálních.
Betonová jímka slouží jako havarijní pro záchyt závadných látek v případě poškození nádrží nebo
záchyt úkapů při manipulaci.
Celková kapacita zařízení činí max. 3000 t/rok a max. 9,9 t/den.
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separace magnetických kovů ze strusky
Technologie je primárně určena k oddělení železných kovů ze strusky produkované sousední
spalovnou nebezpečného odpadu, na technologii mohou být využívány i obdobné odpady jiných
původců. Poloprovozními zkouškami byla zjištěna v případě strusky spalovny výtěžnost železných kovů
ve výši cca 20 % hmotnosti odpadu.
Technologie je řešena jako mobilní v sestavě pásový dopravník s násypkou, magnetický separátor a
vibrační žlab. Jako stanoviště technologie jsou určeny zabezpečené betonové boxy a stávající
víceúčelová plocha.
demontáž autovraků
Zařízení je určeno k využití autovraků, je umístěno v přístavbě provozní haly. Dílna demontáže je
vybavena hydraulickým zvedacím zařízením, montážními stoly, mycím stolem a nářadím.
Odpad bude do zařízení navážen průběžně tak, aby bylo zajištěno jeho zpracování bez nutnosti
skladovat odpad k úpravě mimo dílnu demontáže.
Autovraky jsou přednostně zbaveny provozních kapalin, obsažených v dutinách palivové, brzdové a
mazací soustavy. Následuje vyjmutí a demontáž motoru. Jednotlivé součásti motoru mohou být dle
potřeby dekontaminovány na mycím stolu. Ostatní součásti vozidla jsou dále demontovány a tříděny
podle materiálové skladby tak, aby bylo optimálně zajištěno jejich další využití. Vytříděný odpad bude
předán do skladu odpadů, odkud bude průběžně vyvážen.
Součástí realizace záměru bude výsadba zeleně (stromů a keřů) na volných zatravněných plochách
v areálu LCO mezi objekty a podél komunikací. Návrh výsadeb bude zpracován v rámci projektové
dokumentace navrhovaných staveb a projednán s dotčenými správními úřady.
Situace stávajícího a nového provozu LCO je zachycena na následujícím obrázku.
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 3 (Doklady):
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Odbor výstavby, č.j.:
V/443/07/JJ ze dne 22.5.2007
„… Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby,
VHaZ, jako stavební úřad příslušný podle §1 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k umístění výše uvedené stavby nemá námitek.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3
(Doklady):
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: MSK 68486/2007 ze
dne 3.5.2007:
„Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že realizace záměru „LOGISTICKÉ
CENTRUM OSTRAVA – ROZŠÍŘENÍ PROVOZU“ v k.ú. Mariánské Hory, nemůže mít významný vliv
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr je z hlediska ochrany před nadměrným hlukem situován v příznivé poloze. Součástí záměru nejsou
významné technologické zdroje hluku ve vnějším prostředí a problematika technologického hluku je
spolehlivě řešitelná. Hluková situace v území se dopravním provozem záměru akusticky významně nezmění,
nedojde ani ke vzniku nových nadlimitních stavů.
Provoz záměru není spojen s nároky na odběr podzemních nebo povrchových vod ani s potřebou přímého
vypouštění odpadních vod do toku nebo do podzemí. Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných
ploch o zhruba 0,2 ha a převedení části srážkových vod z těchto ploch do kanalizace. Navýšení povrchového
odtoku z území je na pozadí stávající průmyslové zástavby nevýznamné, srážkové vody ze střech budou
zasakovány do horninového prostředí.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako prakticky nulový. Záměr zasahuje na plochy v rámci
stávajícího areálu LCO, které nejsou využívány jako zemědělská půda. Záměr není zdrojem znečišťování
půdy v areálu ani mimo něj.
Vlivy na geologické podmínky nejsou předpokládány, výkopovými pracemi pro založení nových objektů
budou zasaženy přípovrchové vrstvy antropogenní navážky v nízkém rozsahu. Záměr je bez vlivu na
morfologické charakteristiky lokality.
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Stavba nepřináší na území nová rizika. Záměr využívá stávající zařízení, ve kterém je nakládáno s
nebezpečnými odpady, areál sousedí se spalovnou nebezpečného odpadu. Rizika nestandardního stavu
spojeného s únikem nebezpečných látek byla vyhodnocena jako nízká, spolehlivě řešitelná standardními
postupy.
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je
zastavěných či zpevněných. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných
negativních dopadů. Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván
žádný vliv na chráněné druhy rostlin. Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky. Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Celková intenzita obslužné dopravy záměru představuje méně než 4% celkové dopravy a méně než 10%
těžké dopravy při pozaďovém zatížení ulice Slovenské. S ohledem na rozdělení dopravy z logistického centra
do více směrů bude uvedený poměr ještě nižší. Záměr tedy nepředstavuje významné zatížení komunikační
sítě.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina, doprava případně jiné) jsou možné vlivy záměru navýšení provozních kapacit a
výstavby neveřejné ČS v areálu Logistického centra Ostrava v k.ú. Mariánské Hory přijatelně nízké a
akceptovatelné. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Ostravy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Fotodokumentace
1.7. Geologické profily archivních vrtů
2. Rozptylová studie
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. Logistické centrum Ostrava – navýšení provozních kapacit, výstavba neveřejné ČS. Zadání pro
přípravu záměru a zpracování oznámení. SITA a.s. 02/2011.

2. Logistické centrum Ostrava. Provozní řád zařízení. 2010.
3. Územní plán města Ostravy.
4. Demek J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

5. Michlíček E:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986

6. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

7. Svoboda J. a kol.:

Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964

8. Kučera M.:

Moravské chemické závody, a.s. - hydrogeologický průzkum; Milan Kučera Ochrana vod 1997

9. Navýšení kapacity spalovny SPOVO. Oznámení o vlivech na životní prostředí podle § 6 zákona č.
100/2001 Sb. CHEMING, a.s. Pardubice, 2005.

10. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“
(www.chmi.cz 2006)

11. Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2005. Ředitelství silnic a
dálnic ČR, 2005.

12. Culek M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
13. Hora J., Marhoul P., Urban T. (2002): Natura 2000 v České republice.
14. Internetové zdroje: www.obce-mesta.cz., www.mmr.cz, www.env.cz, www.nature.cz,
www.natura2000.cz
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru - zájmové území
areál LCO

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru:

stávající objekty
nové objekty

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
nové objekty - zpevnìné plochy
nové objekty - budovy

Logistické centrum Ostrava
navýšení kapacit, výstavba neveøejné ÈS

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pøíjezdová komunikace k areálu SITA

foto è. 2
volná plocha pro rozšíøení skladové haly

foto è. 3
pohled na sousední objekt spalovny prùmyslový odpadù

foto è. 4
pohled na volnou plochu v severní èásti areálu
(pohled ze západu); vpravo objekt spalovny

foto è. 5
severní èást areálu LCO

foto è. 6
pohled do prostoru severovýchodnì od areálu LCO (probíhající
rekultivace); v pozadí objekt spalovny, vpravo násep dálnice D1
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GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:
metráž [m]

HP 411

úroveň terénu:

211,2 m n.m.

hloubeno dne: 26.2. - 27.2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 8,0

8,0

antropogenní navážka: škvára, vypálená zvětralá haldovina, černý prach,
zachované úlomky uhelných lupků, ojedinělé rostlinné zbytky, místy slabě
vápnitá

8,0 – 10,5

2,5

jíl, tmavě šedozelený, místy hnědě a rezavě tečkovaný, heterogenní, pevný až
tuhý, nezřetelně vrstevnatý

10,5 – 11,8

1,3

písek, střednězrnitý, fluviální, světlešedý až nazelenale šedý, nasycený
vodou, středně ulehlý, polymiktní, málo jemně až velmi jemně slídnatý,
s ojedinělými valouny štěrku do 30 mm

11,8 – 16,2

4,4

písčitý štěrk, fluviální, světle bělošedý, nasycený vodou, ulehlý, polymiktní,
valouny do 50 mm, ojediněle až 120 mm, polozaoblené až poloostrohranné,
stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, ploché, klastický materiál: křemen,
kvarcit, rohovec, krystalinické horniny, ojediněle flyšové pískovce

16,2 – 36,5

20,3

písek jemnozrnný až střednězrnný, moučkovitý, glacilakustrinní, světlešedý až
bílošedý, nasycený vodou, středně ulehlý až kyprý, málo polymiktní, převážně
křemenný, s ojedinělými tenkými proplástky jílu, jílovitého písku a písku, které
se střídají v tenkých páscích žlutozelené a tmavozelené barvy

36,5 – 36,8

0,3

jíl, tmavě šedozelený, nezřetelně páskovaný, heterogenní, pevný až tuhý,
vrstevnatý a laminovaný, s poprašky prachovitého písku na vrstevních plochách

36,8 – 40,0

3,2

písčitý štěrk, glalakustrinní až glacifluviální, pestře zbarvený až bílošedý,
nasycený vodou, středně ulehlý, polymiktní, valouny do 10 mm, polozaoblené
až poloostrohranné, stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, klastický materiál:
křemen, kvarcit, rohovec, pazourek, krystalinické horniny, ojediněle flyšové
pískovce

hladina podzemní vody

- naražená: 8,8 m p.ú.t.; 10,3 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

-

převzato podle Kučera 1997

HP 411/1 úroveň terénu: 211,1 m n.m.

hloubeno dne: 20. 2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 8,0

8,0

antropogenní navážka: prach, úlomky cihel a zdiva, uhelné lupky, místy slabě
vápnitá

8,0 – 8,5

0,5

jíl, tmavě šedozelený, místy rezavě skvrnitý a šmouhovaný, heterogenní, pevný
až tvrdý, nezřetelně vrstevnatý, s ojedinělými zetlelými rostlinnými zbytky

hladina podzemní vody

- naražená: 6,8 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Kučera 1997
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název sondy:
metráž [m]

HP 412

úroveň terénu:

210,5 m n.m.

hloubeno dne: 20.2. - 27.2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 9,1

9,1

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, zbytky uhlí, popel, úlomky cihel,
černý prach, ojedinělé rostlinné zbytky, místy slabě vápnitá

9,1 - 11,2

2,1

prachovitý jíl, světle šedý, ojediněle rezavě a žlutě tečkovaný, homogenní
pevný až tuhý

11,2 - 13,3

2,1

písčitý prach, světle šedý, homogenní, pevný až tvrdý, kompaktní, s
chuchvalci a úlomky rostlinných zbytků do 40 mm, písčitá frakce je velmi
jemnozrnná

13,3 - 17,4

4,1

písčitý štěrk, fluviální, světle šedý až pestrého vzhledu, nasycený vodou, ulehlý,
polymiktní, valouny do 100 mm, polozaoblené až poloostrohranné,
stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, ploché, ploše protáhlé, klastický
materiál: křemen, kvarcit, krystalinické horniny, ojediněle flyšové pískovce

17,4 - 40,0

22,6

písek jemnozrnný až střednězrnný, moučkovitý, glacilakustrinní, šedobílý,
nasycený vodou, středně ulehlý až kyprý, málo polymiktní, převážně křemenný,
s ojedinělými valouny štěrku do 20 mm

hladina podzemní vody

- naražená: 6,9 m p.ú.t.; 13,3 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Kučera 1997

název sondy:
metráž [m]

-

HP 412/1 úroveň terénu: 210,4 m n.m.

hloubeno dne: 19. 2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 6,8

6,8

antropogenní navážka: čerstvá haldovina, prach, úlomky uhlí, uhelné lupky

6,8 - 8,4

1,6

antropogenní navážka: úlomky čerstvých uhelných lupků a jílovité břidlice

8,4 - 9,0

0,6

prachovitý jíl, světle nazelenale šedý, ojediněle rezavě a žlutě tečkovaný,
homogenní, pevný až tuhý, kompaktní

hladina podzemní vody

- naražená: 6,8 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Kučera 1997
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název sondy:
metráž [m]

HP 413

úroveň terénu:

209,9 m n.m.

hloubeno dne: 18.2. - 25.2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 3,5

3,5

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, zachované drolivé a rozpadavé
úlomky uhelných lupků, prach, úlomky cihel

3,5 - 7,0

3,5

antropogenní navážka: čerstvá haldovina s kameny a balvany uhelných lupků a
pískovců

7,0 - 7,8

0,8

jíl, světle šedozelený, rezavě a hnědě skvrnitý a tečkovaný, homogenní, pevný

7,8 - 9,6

1,8

písčitý jíl, světle žlutohnědě a šedě skvrnitý, homogenní, pevný až tvrdý, málo
jemně slídnatý, písčitá frakce je velmi jemnozrnná

9,6 - 10,7

1,1

prachovitý jíl, tmavě šedozelený, heterogenní, pevný, nezřetelně vrstevnatý,
polygonálně rozpadavý, s poprašky prachovitého písku na vrstevních plochách
a záteky na puklinách

10,7 - 14,8

4,1

písčitý štěrk, fluviální, světle bílošedý, nasycený vodou, ulehlý, polymiktní,
valouny do 50 mm, ojediněle až 100 mm, polozaoblené až poloostrohranné,
stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, ploché, ploše protáhlé, klastický
materiál: křemen, kvarcit, rohovec, krystalinické horniny, ojediněle flyšové
pískovce

14,8 - 15,2

0,4

jíl, světlešedý až nazelenale šedý, heterogenní, pevný až tuhý, nezřetelně
vrstevnatý, diagionálně zvrstvený

15,2 - 40,0

24,8

písek, jemnozrnný až střednězrnný, moučkovitý, glacilakustrinní, světlešedý,
nasycený vodou, středně ulehlý až kyprý, málo polymiktní, převážně křemenný

hladina podzemní vody

- naražená: 7,0 m p.ú.t.; 9,3 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

-

převzato podle Kučera 1997

HP 413/1 úroveň terénu: 209,8 m n.m.

hloubeno dne: 21.2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 1,8

1,8

antropogenní navážka: hlína, písek, škvára, popel, prach, úlomky cihel a zdiva,
místy slabě vápnitá

1,8 - 2,4

0,6

antropogenní navážka: písčitý jíl, světle šedě a žlutorezavě skvrnitý, vybělený,
heterogenní, tvrdý, drolivý

2,4 - 7,5

5,1

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, úlomky uhelných lupků, prach, popel

7,5 - 8,0

0,5

jíl, světle šedozelený, rezavě a hnědě skvrnitý, homogenní, pevný až tvrdý,
zvětralý

hladina podzemní vody

- naražená: 7,0 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Kučera 1997
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název sondy:
metráž [m]

HP 414

úroveň terénu:

211,0 m n.m.

hloubeno dne: 3.3. - 14.3. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 4,2

4,2

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, zachované úlomky uhelných lupků a
pískovců, prach, úlomky cihel

4,2 - 8,5

4,3

antropogenní navážka: hlinitý písek se štěrkem, světle žlutohnědý, valouny
10 mm

8,5 - 11,2

2,7

jíl, tmavě šedozelený, místy rezavě skvrnitý, heterogenní, pevný, se závalky
tmavě hnědé až černohnědé rašelinózní hlíny

11,2 - 12,2

1,0

hlinitý písek se štěrkem, střednězrnný, fluviální, šedý až nazelenale šedý,
nasycený vodou, ulehlý, polymyktní, valouny štěrku do 30 - 50 mm,
polozaoblené, stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, ploché, klastický
materiál: flyšové pískovce, ojediněle křemen, kvarcit

12,2 - 18,4

4,2

písčitý štěrk, fluviální, pestrého vzhledu, nasycený vodou, ulehlý, polymiktní,
valouny do 80 mm, ojediněle více, polozaoblené až poloostrohranné,
stejnorozměrné, nepravidelného tvaru, ploché, ploše protáhlé, klastický
materiál: křemen, kvarcit, rohovec, krystalinické horniny

18,4 - 46,8

28,4

písek, jemnozrnný až střednězrnný, moučkovitý, glacilakustrinní, bílošedý,
nasycený vodou, středně ulehlý až kyprý, málo polymyktní, převážně křemenný

46,8 - 50

3,2

prachovitý jíl, tmavě zelený až šedozelený, heterogenní, pevný, nezřetelně
vrstevnatý, s poprašky prachovitého písku na vrstevních plochách, silně vápnitý

hladina podzemní vody

- naražená: 6,9 m p.ú.t.; 12,2 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

-

převzato podle Kučera 1997

HP 414/1 úroveň terénu: 210,9 m n.m.

hloubeno dne: 20. 2. 1997

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 4,0

4,0

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, uhelné lupky, prach, úlomky cihel,
rostlinné zbytky

4,0 - 5,8

1,8

antropogenní navážka: hlinitý písek se štěrkem, světle žlutohnědý, valouny do
10 mm, úlomky cihel, malta vápnitá

5,8 - 8,1

2,3

antropogenní navážka: zvětralá haldovina, uhelné lupky, prach, škvára, kameny

8,1 - 8,5

0,4

jíl, tmavě zelený až šedozelený, místy žlutorezavě skvrnitý, heterogenní,
pevný až tvrdý

hladina podzemní vody

- naražená: 6,3 m p.ú.t.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Kučera 1997
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována, jako příloha pro vyhodnocení vlivů stavby „LOGISTICKÉ
CENTRUM OSTRAVA – navýšení kapacit, výstavba neveřejné ČS“ na životní prostředí.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem automobilové dopravy vyvolané
záměrem, tedy výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
Dále byl proveden výpočet imisní zátěže těkavými organickými látkami emitovanými podnikovou
čerpací stanicí motorové nafty a pracovištěm povrchové dekontaminace.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° p ři všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(p ředvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
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Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
• podniková čerpací stanice PHM pro výdej motorové nafty
• pracoviště povrchové dekontaminace
• záměrem vyvolaná automobilová doprava
Podniková čerpací stanice bude sloužit pro výdej motorové nafty vozidlům provozovatele. Navržena je
instalace skladové nádrže FDP 15000 s výdejním stojanem AVP 11. Očekávaná roční výtoč činí 300
tun za rok, tomuto množství odpovídá roční emise těkavých organických látek (VOC) 7,06 kg.
Pracoviště povrchové dekontaminace bude vybaveno mycím stolem kde budou používány prostředky
s obsahem VOC. Při předpokládané roční spotřebě prostředků obsahujících rozpouštědla do 400 l pro
účely výpočtu uvažujeme emisi 100 kg těkavých organických látek za rok.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, tedy osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Ve výpočtu byla uvažována
celková maximální intenzita dopravy 110 osobních vozidel a 210 lehkých a 54 těžkých nákladních
automobilů za den.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice pro Ostravu, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn
použité větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

1,7

5,03

8,27

3,89

2,88

6,94

8,71

4,58

1,61

1,32

5

7,42

6,91

1,07

0,93

5,69

17,38

6,26

2,06

11

0,94

0,50

0,04

0,08

1,53

4,32

1,37

0,27

celkem

13,39

15,68

5,00

3,89

14,16

30,41

12,21

3,94

1,32

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1600 x 1400
m s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů
je zřejmé z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu NO2 byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády
č. 597/2006 Sb.:

Pro těkavé organické látky (VOC) není stanoven imisní limit.
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2 v území
Průměrná roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolaná provozem hodnocených zdrojů,
-3
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu, vyšší hodnoty (cca
-3
0,1 µg.m ) budou dosahovány také v blízkosti příjezdových tras. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.

průměrné roční koncentrace NO2
-3

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty cca 0,5% limitu (40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 1,5 µg.m , tedy pod úrovní 1 % imisního limitu (200 µg.m ). Výpočtová maxima vycházejí
do prostoru jihozápadního okraje areálu a do blízkosti příjezdových tras. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (1 µg.m a méně).

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmá z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži VOC v území
Průměrná roční koncentrace VOC v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
-3
dosahuje nejvýše 1 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších,
-3
mimo areál průmyslové zóny budou dosahovány hodnoty nižší než 0,5 µg.m .

průměrné roční koncentrace VOC
-3

V porovnání s hodnotou zdravotně významnou pro solventní naftu (PEL = 200.000 µg.m a NPK-P =
-3
1.000.000µg.m ) se jedná o zanedbatelnou hodnotu.
Maximální hodinové koncentrace VOC, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, z výpočtu
-3
vycházejí ve výši do 70 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších,
-3
mimo areál průmyslové zóny budou dosahovány hodnoty nižší než 20 µg.m .

maximální hodinové koncentrace VOC
-3

V porovnání s hodnotou zdravotně významnou pro solventní naftu (PEL = 200.000 µg.m a NPK-P =
-3
1.000.000µg.m ) se jedná o velmi nízkou hodnotu bez významného vlivu na zdraví.
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmá z grafické přílohy této studie.

7 (14)

Rozptylová studie – LOGISTICKÉ CENTRUM OSTRAVA

4.3. Stávající úroveň imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1410 Ostrava – Přívoz , vzdálené od
hodnocené lokality cca 3,5 km a stanice ZÚ č. 1467 Ostrava – Přívoz, vzdálené od hodnocené lokality
cca 3 km.
Z prováděných měření vyplývá, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
-3
stanice dosahují úrovně cca 30% imisního limitu (LV=40 µg.m ), maximální hodinové koncentrace pak
-3
cca 40% limitu (LV=200 µg.m ).
Těkavé organické látky (VOC)
Na uvedených stanicích se neprovádí sledování celkové imisní zátěže VOC, je zde však prováděno
sledování některých organických látek:
Toluen
průměrná roční (µg.m-3)

maximální denní (µg.m-3)

ČHMÚ č. 1410 Ostrava – Přívoz

5,4

56,0

ZÚ č. 1467 Ostrava – Přívoz

5,7

20,3

průměrná roční (µg.m-3)

maximální denní (µg.m-3)

0,6

6,2

stanice

Xylen
stanice
ČHMÚ č. 1410 Ostrava – Přívoz

4.4. Celková očekávaná úroveň imisní zátěže zájmového území
Oxid dusičitý (NO2)
Jak je uvedeno v kapitole 4.1. nedojde v důsledku realizace hodnoceného záměru k významnější
změně imisní zátěže hodnoceného území. V prostoru očekávaného mírného nárůstu imisní zátěže
jsou za současného stavu koncentrace NO2 dostatečně pod úrovní imisního limitu, proto zde není
pravděpodobné, že by v případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a hodnot
stávající imisní zátěže došlo k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční
-3
-3
koncentrace (40 µg.m ) nebo překročení hodnot imisního limitu pro maximální hodinové (200 µg.m ).
Těkavé organické látky (VOC)
Jak je uvedeno v kapitole 4.2. nedojde v důsledku realizace hodnoceného záměru k významnějšímu
nárůstu imisní zátěže VOC v hodnoceném území. V prostoru očekávaného mírného nárůstu imisní
zátěže jsou za současného stavu imisní koncentrace VOC dostatečně pod úrovní hodnot zdravotně
významných.

4.5. Doby překročení limitních koncentrací
Z provedených výpočtů vyplývá, že k překračování limitů nebude docházet.
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5. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že nejvyšší nárůst příspěvku ke stávající imisní zátěži
vyvolaný posuzovaným záměrem vychází mimo obydlenou oblast a dosahuje:
•

v případě maximální hodinových koncentrací NO2 do 1,5 µg.m , tedy méně než 1 % imisního
-3
limitu (200 µg.m )

•

v případě průměrných ročních koncentrací NO2 0,2 µg.m , tedy méně než 0,5 % hodnoty imisního
-3
limitu (40 µg.m ).

•

v případě maximální hodinových koncentrací VOC do 70 µg.m , tedy méně jsou hodnoty
zdravotně významné.

•

v případě průměrných ročních koncentrací VOC do 1 µg.m , tedy méně jsou hodnoty zdravotně
významné.

-3

-3

-3

-3

V případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající
imisní zátěže také docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby
k významnému nárůstu imisní zátěže ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro
průměrné roční ani maximální hodinové koncentrace.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětných zdrojů nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 15.3.2011

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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6. Přílohy
6.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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6.2. Grafické znázornění příspěvku imisní zátěže hodinovými maximy NO2
(µg.m-3)
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6.3. Grafické znázornění příspěvku průměrné roční imisní zátěže NO2 (µg.m-3)
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6.4. Grafické znázornění příspěvku imisní zátěže hodinovými maximy VOC
(µg.m-3)
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6.5. Grafické znázornění příspěvku průměrné roční imisní zátěže VOC (µg.m-3)
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