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Seznam použitých zkratek:
AVČR
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BČOV
ČHMÚ
ČOV
ČR
ČSN
ČÚZK
DP
EPS
EZS
HAPI
HAZOP
HEPA
HPJ
CHLÚ
CHOPAV
IČ
k. ú.
KÚ

Ldvn
LV

– Akademie věd České republiky
– bonitovaná půdně ekologická jednotka
– biologická čistírna odpadních vod
– Český hydrometeorologický ústav
– čistírna odpadních vod
– Česká republika
– česká technická norma
– Český úřad zeměměřický a katastrální
– detekce plynů
– elektrická požární signalizace
– elektrická zabezpečovací signalizace
– vysoce účinné aktivní farmaceutické látky
– studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability Study)
– High Efficiency Particulate Air (filtr pro vysoce efektivní čištění)
– hlavní půdní jednotka
– chráněné ložiskové území
– chráněná oblast přirozené akumulace vod
– identifikační číslo
– katastrální území
– krajský úřad
– hlukový ukazatel pro den, večer a noc
– imisní limit
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LWA
ML
MP
MŽP
N
NRBC
NRBK
O
OZKO
p. č.
RS
Semi PAC
SmVaK
STG
THP
TOC
TV
ÚPD
ÚSES
VKP
VOC

VZT
ZPF

– hladina akustického výkonu
– matečný louh
– metodický pokyn
– Ministerstvo životního prostředí
– nebezpečný odpad
– nadregionální biocentrum
– nadregionální biokoridor
– ostatní odpad
– oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
– parcelní číslo
– reakční směs
– semisyntetický paclitaxel
– Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
– skupina typů geobiocénů
– technicko-hospodářský pracovník
– těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
– cílový imisní limit
– územně plánovací dokumentace
– územní systém ekologické stability
– významný krajinný prvek
– těkavá organická látka - jakákoli organická sloučenina nebo směs
organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je
menší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa
– vzduchotechnika
– zemědělský půdní fond

pro světové strany jsou použity zkratky:
J - jih, apod.
jv. - jihovýchodní, apod.
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ÚVOD
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„ZVÝŠENÍ VÝROBNÍ
V OBJEKTU Č. 95“

KAPACITY

SEMISYNTETICKÉHO

PACLITAXELU

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), a slouží jako základní podklad
pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3
k citovanému zákonu.
Předmětem záměru je zvýšení kapacity výroby semisyntetického paclitaxelu (dále jen Semi
PAC) na dvojnásobek, tj. ze současných 150 kg na 300 kg/rok. Tohoto cíle bude dosaženo
realizací nového výrobního zařízení v prostorách bývalé povrchové fermentace v objektu
č. 95.
Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařazen následovně:
Kategorie I, bod 7.4, sloupec B: Průmyslová výroba farmaceutických produktů
chemickou nebo biochemickou cestou.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. Příslušným úřadem je Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
Oznamovatelem záměru je Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29/305, 747 70 Opava Komárov, projektantem záměru bude autorizovaná osoba.
Zpracování oznámení bylo realizováno v období říjen až listopad 2011. Oznámení je
zhotoveno firmou AQUATEST a.s. na základě objednávky společnosti Teva Czech Industries
s.r.o., Ostravská 29/305, 747 70 Opava - Komárov. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení
během zpracování, údaje získané během vlastního průzkumu lokality, materiály od dotčených
orgánů státní správy a data z archivu společnosti AQUATEST a.s.
Oznámení splňuje všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Na vypracování posudku se podílela tato další osoba:
• Ing. Květoslava Bartošová, která zpracovala dílčí části kapitol B, C a kapitolu F.
Výchozí podklady
(1) Podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zvýšení výrobní kapacity
semisyntetického paclitaxelu v objektu č. 95 (V. Valík, 2011).
(2) Technická zpráva. Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení stavebních a technických
úprav ve čtyřpodlažní části objektu č. 95 – s výhledem možných úprav a využitelnosti
momentálně volných prostorů (G. Borovcová, 2011).
(3) Protokol o autorizovaném měření č. 061/2011, Měření emisí znečišťujících látek
z nízkoteplotní kryogenní jednotky ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. (zdroje
č. 102, 108 a 110, výduch č. 003).
(4) Oznámení záměru „Zvýšení kapacity objektu č. 50“, (J. Skořepa, 2009).
(5) Oznámení záměru „Rozšíření skladovacích kapacit surovin“, (J. Skořepa, 2011).
Opava – TEVA
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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma:

Teva Czech Industries s.r.o.

IČ:

267 85 323

Sídlo:

Ostravská 29/305, 747 70 Opava - Komárov

Oprávněný zástupce
oznamovatele:
Jméno:
Bydliště:
Mobil:
E-mail:

Ing. Tomáš Havrlant
Novoměstská 167, 747 92 Háj ve Slezsku, část Lhota
+420 602 557 305
tomas.havrlant@tevapharm.cz

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Zvýšení výrobní kapacity semisyntetického paclitaxelu v objektu č. 95“
Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařazen následovně:
Kategorie I, bod 7.4, sloupec B: Průmyslová výroba farmaceutických produktů
chemickou nebo biochemickou cestou.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. Příslušným úřadem je Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je zvýšení kapacity výroby Semi PAC na dvojnásobek, tj. ze současných 150 kg na
300 kg/rok. Tohoto cíle bude dosaženo realizací nového výrobního zařízení v prostorách
bývalé povrchové fermentace v části objektu č. 95, který je situován na parcele č. 171/19
s výměrou 1 035 m2. Záměr bude realizován v prvním a druhém nadzemním podlaží objektu
č. 95 a celkově bude zaujímat plochu 290 m2. Dílčí plochy jednotlivých místností využitých
pro záměr jsou uvedené v tabulce B.1., jejich situace tvoří přílohu č. 3 oznámení.
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Tabulka B.1.: Kapacitní údaje o ploše záměru
Celková plocha záměru
1. nadzemní podlaží
Místnost č. 101a – Vstupní filtr surovin
Místnost č. 115 – Technické zázemí
Místnost č. 115a – Strojovna vzduchotechniky
Místnost č. 116 – Příruční sklad
Místnost č. 123a – Elektrorozvodna
2. nadzemní podlaží
Místnost č. 231 – Výrobní prostor Semi PAC
Místnost č. 232 – Čistá vzduch. komora – materiál
Místnost č. 232a – Kontaminovaná vzduch. komora – materiál
Místnost č. 233 – Personální vstup
Místnost č. 233a – Pomocná místnost – personál
Místnost č. 233b – Mlhová sprcha – personál
Místnost č. 233c – Pomocná místnost – personál
Místnost č. 233d – Personální výstup – čistý
Místnost č. 234 – Předsíň + sprcha
Místnost č. 234a – WC

289,20 m2
57,20 m2
36,10 m2
34,80 m2
14,40 m2
33,70 m2
86,90 m2
5,10 m2
4,00 m2
2,60 m2
3,20 m2
1,10 m2
2,00 m2
2,60 m2
3,70 m2
1,80 m2

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Moravskoslezský

okres:

Opava

obec:

Opava, městská část Opava - Komárov

k. ú.:

Komárov u Opavy, parcela č. 171/19 (stávající stavební objekt č. 95).

Vlastní prostor záměru a jeho okolí v městské části Opava - Komárov jsou pro účely
zpracování tohoto oznámení nazývány dotčeným územím. Umístění záměru i místo stávající
výroby jsou znázorněny na obrázku č. 1. Předpokládané vlivy zvýšení kapacity výroby Semi
PAC na dvojnásobek budou omezeny na nejbližší okolí. Maximální rozsah dotčeného území
z hlediska posouzení environmentálních vlivů byl vymezen ve vztahu k nejbližší trvalé obytné
zástavbě vesnického typu ve vzdálenosti cca 30 m j. od západního okraje areálu závodu na
ulicích Potoční a Podvihovská, a tedy 300 m od vlastního záměru (příloha č. 2).
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr bude realizován v několika etapách:
1. etapa
Stavební úpravy výrobních prostor ve stávajícím objektu č. 95, a to v části bývalé fermentační
haly (část původní místnosti č. 219) v druhém nadzemním podlaží a stavební úpravy v prvním
nadzemním podlaží - místností č. 115 - pro umístění technického zázemí, č. 115a - pro
strojovnu vzduchotechniky, č. 116 - příruční sklad a č. 101a pro umístění stáčecích míst
a vstupního filtru surovin. Do první etapy je zahrnuto i vybudování kanalizační přípojky
v délce 1,5 m do vyvložkované kanalizace vedoucí na BČOV a výstavba nové
elektrorozvodny v místnosti č. 123a.
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Obrázek č. 1: Letecký snímek s vyznačením umístění záměru

Opava – TEVA

oznámení záměru
9 z 84

aquatest

2. etapa
Instalace ocelových konstrukcí, instalace vzduchotechniky a vzduchovodu, elektroinstalace,
instalace rozvodů stabilního hasicího zařízení.
3. etapa
Dispozice a montáž technologie, technologická a energetická propojení, propojení a instalace
podpůrných systémů.
4. etapa
Kvalifikace zařízení a validace procesu spočívající ve spuštění technologie a výroby zkušební
šarže účinné látky Semi PAC.
Poté bude zahájen trvalý provoz výrobního zařízení pro produkci Semi PAC.
Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území daného územním plánem
(viz část H oznámení).
Vlivy záměru na životní prostředí se mohou kumulovat s vlivy ostatních výrobních linek
v závodě Teva Czech Industries s.r.o. a vlivy ze sousedních průmyslových závodů –
KOMAS, spol. s r.o. (výroba lisovaných dílů pro automobilový průmysl) a Akzo Nobel
Coatings CZ, a.s. (výroba barev a laků).
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zvýšení výrobní kapacity je dáno požadavky odběratelů odpovídající dvojnásobku stávající
produkce cytostatika Semi PAC. Současně dojde ke zlepšení úrovně komfortu obsluhy
související s velikostí nynějšího výrobního prostoru v objektu č. 96, v němž jsou vyráběny
mimo Semi PAC další 3 účinné látky. Pro rozšíření výroby je navrženo přemístit výrobu Semi
PAC z objektu č. 96 do části objektu č. 95, která není v současnosti využívána. V tomto
objektu budou probíhat veškeré výrobní fáze kromě finální chromatografie, krystalizace
a manipulace s finálním produktem.
Variantní řešení ani umístění záměru se nepředpokládá. Kromě posuzované nebyla žádná jiná
varianta zvažována.
Nulová varianta (stávající stav)
Nulová varianta představuje stávající výrobu Semi PAC v množství 150 kg/rok.
Navrhovaná varianta
Navrhovaná varianta představuje navýšení výroby na 300 kg za rok a zlepšení komfortu pro
zaměstnance u stávající výroby, která probíhá ve stísněném prostoru.
Zhodnocení variant
Záměr je jednovariantní. Realizací záměru dojde k využití části objektu č. 95, která je nyní
prázdná a bude zvýšen počet pracovních míst v regionu.
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Obrázek č. 2: Výřez z Územního plánu sídelního útvaru Opava – Komárov v měřítku 1 : 10 000
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Výroba bude umístěna ve stávajícím objektu č. 95, který je nepodsklepený, vícepodlažní
s maximálními vnějšími rozměry 52,3 x 25,4 m a je tvořený dvěma dilatačními celky dvoupodlažním a čtyřpodlažním, jež jsou navzájem komunikačně propojené. Do
dvoupodlažní části o vnějších rozměrech 24,4 x 25,4 m, do níž bude záměr situován, byly
v minulosti umístěny hlavní výrobní prostory fermentace. Objekt č. 95 je proveden
v nehořlavém konstrukčním systému - DP1. Nosnou část budovy tvoří železobetonový skelet.
Obvodový plášť je zděný z plných cihel o tloušťce 300 mm. Vnitřní stěny o tloušťce 250
a 300 mm jsou železobetonové, dělící příčky o tloušťce 100 až 150 mm jsou zděné. Střecha je
rovná, ze železobetonových panelů. Stropy jsou tvořeny kombinací žebrovaných
železobetonových stropních panelů nebo keramických desek Hurdis vložených do ocelových
nosníků. V současné době se využívá pouze čtyřpodlažní část objektu, v níž se nacházejí
laboratoře, kanceláře, mlecí centrum, hygienické zázemí, dílna a malé sklady. Zbývající část
objektu je převážně bez využití, mnohé z těchto prostorů jsou po demontáži původního
technologického zařízení zcela prázdné. Vytápění objektu je stávající - ústřední, teplovodní,
zásobované teplem z centrální kotelny. V čistých prostorách jsou využívány klimatizační
jednotky. Záměr bude zaujímat cca 25 % stávající volné plochy obou podlaží v dvoupodlažní
části objektu č. 95.
Stavební řešení
Podle zástupce společnosti pana V. Valíka je projektová dokumentace záměru ve fázi
zpracovávání. Stavební úpravy v rámci 1. nadzemního podlaží představují zhotovení příčky
v místnosti č. 101 a oddělení tak prostoru vstupního filtru surovin (místnost č. 101a). Vstupní
filtr surovin slouží ke kontrole surovin a jejich expirace. V místnosti č. 115 bude zhotovena
příčka a vytvořen tak prostor pro instalaci vzduchotechniky (místnost č. 115a). V rámci
místnosti č. 123 bude vytvořena samostatná menší místnost č. 123a pro instalaci
elektrorozvodny. V místnostech č. 101a a 115 proběhnou opravy podlah včetně zhotovení
záchytných van v prostoru vstupního filtru a stáčecích míst pro kyselinu mravenčí a octovou.
Do stávajících a nově vzniklých místností budou instalována nová vstupní vrata. Ve
2. nadzemním podlaží dojde stavebními úpravami k oddělení výrobního prostoru od zbytku
haly. Část ocelové podlahy bude nahrazena betonovou. Dojde k vytvoření materiálového
a personálního prostupu včetně tlakových kaskád a nutného sociálního zázemí se sprchou,
WC a šatnou. Z bezpečnostních důvodů bude naproti nákladního výtahu vytvořen 2,5 m
vysoký koridor. Bude zapotřebí provést opravy omítek, odpadů a drobné stavební práce.
Projektová dokumentace záměru bude řešit bezpečnostní a požární aspekty výroby. Pro návrh
vzduchotechnických jednotek a odvzdušnění zařízení budou z hlediska pracovního prostředí
využity poznatky z výstavby výrobní linky pro výrobu buprenorfinu, kde opakovaná měření
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě prokázala, že výrobní prostory, odtahy
vzduchotechniky a odvzdušnění zařízení s rezervou splňují stanovené limity. Tato měření
probíhala za plného provozu výrobní linky.
Pro záměr je od 8. 11. 2011 zpracovávána studie havarijních rizik HAZOP (Hazard and
Operability Study), jejíž závěry budou zapracovány do projektové dokumentace záměru.
Společnost disponuje vlastní jednotkou „Hasičského záchranného sboru“. Provoz bude
vybaven detekcí plynů a požárními hlásiči zapojenými do dvousmyčkové závislosti.
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V rámci realizace záměru bude instalována nová vzduchotechnická jednotka zajišťující 15-ti
násobnou výměnu vzduchu, tlakové kaskády a filtraci vháněného i odsávaného vzduchu přes
HEPA filtry s účinnosti 99,9 %, které zachytávají částice v rozměrech mikronů. Pro provoz
v letních měsících bude vzduchotechnika vybavena chlazením. Stáčecí místa a případné
místní odtahy budou řešeny samostatnými odtahovými ventilátory s potřebnou úpravou
odsávané vzdušniny. Doprava rozpouštědel v objektu č. 95 bude řešena pneumatickými nebo
odstředivými čerpadly. Pro suroviny, kapalné odpady, okruhy chladící vody a pro
odvzdušnění budou přivedena nová potrubí z venkovního potrubního mostu.
Technologie výroby
Na nově stavěné výrobní lince, která bude instalovaná v objektu č. 95, budou prováděny dva
syntetické stupně výroby, a to 7 - Boc Paclitaxel a semisyntetický Paclitaxel surový (crude).
V prvním stupni je z výchozí suroviny 7 - Boc Baccatinu (meziproduktu, který je synteticky
vyráběn v jiné části firmy) reakcí a následnou krystalizací získáván meziprodukt 7 - Boc
Paclitaxel. Ve druhém stupni je ze 7 - Boc Paclitaxelu další reakcí a následnou krystalizací
vyráběn semisyntetický Paclitaxel surový. Získaný semisyntetický Paclitaxel surový je opět v
jiné části firmy finalizován chromatografií a krystalizací na farmaceutickou substanci Semi
PAC. Výroba zahrnuje míchání surovin, extrakci, zahušťování matečných louhů, hydrolýzu,
metanolýzu, krystalizaci a sušení. Maximální produkce Semi PAC ve výši 300 kg odpovídá
23 šaržím za rok a provozu technologie po dobu 12 měsíců. Pro nejbližší léta je plánována
produkce Semi PAC cca 200 kg/rok, tj. provoz technologie po dobu 8 měsíců/rok.
Celá technologie bude umístěna v objektu č. 95 ve dvou podlažích. V prvním nadzemním
podlaží bude situováno technické zázemí, vstupní filtr surovin (stáčecí místo pro suroviny),
příruční sklad, elektrorozvodna a strojovna vzduchotechniky. Část technologie bude
přemístěna z objektu č. 96, část bude doplněna novým zařízením, neboť v objektu č. 96 bude
pokračovat stávající výroba zbývajících 3 účinných látek.
V druhém nadzemním podlaží bude probíhat výroba. Hlavní část bude zaujímat vlastní
výrobní prostor (tabulka B.1.), na menší ploše budou místnosti pro prostup materiálu a osob.
Vstupní substance, stejně jako polotovary v jednotlivých stupních syntézy, jsou vysoce účinné
látky – cytostatika zařazená do 5. skupiny (HAPI). Tato skutečnost bude v celkovém pojetí
projektové dokumentace respektována a stejná pravidla budou uplatněna u všech výrobních
stupňů. Ve všech fázích výroby budou zabezpečeny prostory proti vstupu a pohybu
pracovníků, kteří nebudou touto výrobou pověřeni. Projekt vhodnou formou vyřeší ochranu
obsluhy před fyziologickými účinky substance. Projektant v úzké spolupráci se zadavatelem
navrhne kontejnerizaci při manipulaci s materiálem při respektování daných prostorových
možností a podmínek. Bude provedena instalace odpovídající ochrany při vnášení materiálů
do zařízení, při vysypávání materiálů ze zařízení, sítování a při jejich vzorkování. Navržená
technologie nezahrnuje finální chromatografii (tj. dělení směsi na sorbentu), krystalizaci a
manipulaci s finálním produktem. Tyto operace budou prováděny na stávajícím zařízení
v objektu č. 70.
Veškeré výrobní zařízení je projektováno a konstruováno jako těsné a výrobní systém bude
uzavřený. Odvzdušnění všech technologických zařízení je podle charakteru zaústěno do
sběrných potrubí a vedeno do alkalické pračky. Vyústění absorbéru je vedeno do vymrazovací
jednotky, umístěné v objektu č. 95, ke kondenzaci vodních par a dále potrubím do kryogenní
jednotky, která se nachází cca 50 m východně od objektu č. 95. Inertizací výrobního zařízení
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a provozních nádrží je minimalizován únik par rozpouštědel a chemických látek do
pracovního prostředí (viz kapitola B.III.1. Ovzduší).
Skladování, doprava a spotřeba surovin
Základní rozpouštědla budou dopravována z centrálních skladových nádrží situovaných mimo
objekt č. 95 venkovními potrubními trasami vedenými potrubním mostem do nadzemních
provozních jímek (toluen, metanol, aceton, dichlormethan). Podlaha místnosti č. 101a, ve
které budou tyto jímky umístěny, bude tvořit záchytnou vanu. Ostatní suroviny (kapaliny)
budou dopravovány v původních obalech ke stáčecímu místu pro plnění provozních jímek
dodávkovými automobily. Ve stáčecím místě budou tlakem dusíku nebo pneumatickými
čerpadly přečerpány. Stáčecí místa budou vybavena záchytnými vanami. Pevné chemické
látky a speciální chemikálie budou dopravovány přímo do výrobních místností. Odměřování
použitého množství do reakce bude řešeno průtokoměry nebo odvažováním.
Zvýšení frekvence pohybu dopravních prostředků lze vzhledem k týdennímu objemu
dopravovaných materiálů odhadnout v rozsahu 1 kamion a 2 až 3 dodávkové automobily do
3,5 t za týden. Zásobování společnosti organickými rozpouštědly do centrálních skladových
nádrží je realizováno po železnici v železničních cisternách. Takto je dopravován především
toluen, dichlormethan, aceton, metanol, etanol a hexan. Zvýšení kapacity výroby
v hodnoceném záměru nevyvolá požadavek na rozšíření stávajícího skladu surovin.
Stávající spotřeby surovin a pomocných látek se oproti původní výrobě Semi PAC
zdvojnásobí. Potřeba surovin a látek se bude lišit v jednotlivých stupních výroby. Přehled je
uveden v tabulkách B.3. a B.4.
Pracovní síly
Provoz je plánován jako třísměnný, celoroční, v pracovních dnech (v 5-ti denním pracovním
cyklu), s obsazením 2 operátorů na směně. Počet THP pracovníků se nezvýší.
Tabulka B.2.: Počet pracovních míst
Personál

Maximální stav

pracovníci THP
pracovníci v provozu

6

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby
(rekonstrukce stávajícího objektu):

leden 2012.

Předpokládaný termín ukončení výstavby
a uvedení do provozu:

červen 2012.

V červenci 2012 bude probíhat testování a kvalifikace výroby, vyráběna bude zkušební šarže
účinné látky Semi PAC, trvalý provoz je plánován od druhé poloviny srpna 2012. Výroba
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Semi PAC bude realizována po dobu existence společnosti, proto není ukončení výroby
stanoveno.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Moravskoslezský

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
tel: +420 595 622 222

Statutární město:

Opava

Magistrát města Opavy
Horní náměstí 69
746 26 Opava
tel.: +420 553 756 111

Městská část:

Opava – Komárov

Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
747 70 Opava 9 – Komárov
tel.: +420 553 794 131

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
V souvislosti s přípravou posuzovaného záměru budou vydána navazující správní rozhodnutí
v dále uvedené posloupnosti:
Závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního
hospodářství
28. října 117
702 18 Ostrava
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení jako podklad pro vydání stavebního povolení:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
28. října 117
702 18 Ostrava
Územní souhlas a stavební povolení:
Magistrát města Opavy
Odbor výstavby
Horní náměstí 69
746 26 Opava.
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B.II. Údaje o vstupech
Vlastní vstupy lze rozdělit do dvou částí:
 vstupy při výstavbě záměru (rekonstrukce části objektu č. 95 a instalace technologie),
 vstupy při provozu (výrobě).
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován na pravém břehu řeky Opavy v prostoru výrobního závodu Teva
Czech Industries s.r.o. na pozemku p. č. 171/19 v k. ú. Komárov u Opavy s výměrou
1 035 m2. Záměr nebude vyžadovat trvalý zábor, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří.
Pozemek není zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), ani zde nejsou
evidovány žádné způsoby ochrany půdy. Na dotčeném pozemku nebude nutno kácet vzrostlou
zeleň.
B.II.2. Voda
Voda v průběhu stavebních úprav výrobních prostor bývalé fermentační haly v objektu č. 95
bude používána pro potřeby stavebních dělníků pro sociální potřeby (mytí, toalety, pití), jako
součást stavebních surovin (záměsová voda do betonu, malt, barev) a technologická (např.
zkrápění betonu, mytí komunikací). Voda bude odebírána z místního vodovodního řadu.
Spotřeba vody není specifikována, lze ji považovat za běžnou.
Voda pro potřeby provozu bude spotřebovávána pro sociální potřeby zaměstnanců.
Předpokládá se celkem 6 zaměstnanců, uvažovaná specifická spotřeba je 120 l/osobu/den (při
uvažování možnosti sprchování teplou vodou, viz příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,
a počtu pracovních dní cca 250). Do této spotřeby je zahrnuta i voda na sanitární účely. Voda
nebude používána k mytí technologie, pouze pro sanitaci výrobních prostor.
Ve výrobním procesu bude pitná voda používána (viz tabulky B.3. a B.4.). Její připojení bude
řešeno přes speciální oddělovací armaturu, která spolehlivě zajišťuje a chrání rozvody pitné
vody proti případné kontaminaci. Toto zařízení oddělí celé rozvody ve výrobním procesu.
Spotřeba pitné vody na oba stupně v jedné šarži představuje 570 l. Při předpokládané výrobě
23 šarží bude roční spotřeba pitné vody pro výrobní účely činit 13 110 l. Kvalita pitné vody je
pro technologické použití vyhovující a nebude dále upravována. Zásobování pitnou vodou
bude z veřejného vodovodu. Ve výrobě bude také používána voda v chladícím okruhu. Tato
voda je cirkulována přes chladící mikrověže. Její ztráty jsou doplňovány z rozvodu
upravované povrchové vody, odebírané z řeky Opavy. Pro danou technologii bude navýšení
stávající spotřeby chladící vody z pohledu všech provozů v závodě zanedbatelné, proto není
dále uvažováno.
Průměrná spotřeba:
výroba:
zaměstnanci:

0,72 m3/den
180,00 m3/rok
13,10 m3/rok

technologická voda

Qzam. =
Qzam. =
Qtech. =

průměrná roční spotřeba:

Qr = 180,0 + 13,1 = 193,1 m3/rok

výstavba:

spotřeba vody nespecifikována (běžná).
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Stavební úpravy v objektu č. 95 budou znamenat realizování bouracích prací a následné
stavební úpravy. Jako stavební materiál bude použito na obvodové stěny běžné zdivo, kovové
konstrukční prvky pro příčky a izolační materiály. Nově instalovaná výrobní technologie bude
napojena na nové potrubní rozvody médií. Objekt bude doplněn o hygienické zařízení,
především o bezpečnostní sprchy s integrovaným očním oplachem. Elektroinstalace bude
provedena podle platných předpisů. Kabelové rozvody budou vedeny v kabelových žlabech
umístěných na povrch stavebních konstrukcí. Elektrická zařízení a instalace jsou vyhrazenými
technickými zařízeními (VTZ) ve smyslu zákona č. 124/2000 Sb. Konkrétní množství
stavebních surovin bude uvedeno v projektové dokumentaci záměru.
Při rekonstrukci bude použito ne příliš významné množství stavebních a instalačních
materiálů, jejichž potřeba není v současnosti blíže specifikována. Přesné množství stavebních
hmot bude určeno projektantem stavby. Lokalizace zdrojů a způsob získávání těchto hmot je
nutno řešit samostatně v rámci výběru stavební firmy, která bude stavbu provádět.
Spotřeba surovin a pomocných látek při provozu (výrobě) je uvedena v tabulkách B.3. a B.4.
Spotřeba surovin se bude lišit v každém stupni výroby. Rozpouštědla aceton a toluen budou
regenerována a vracena zpět do výrobního procesu, jak vyplývá z posledního sloupce
v tabulkách B.3. a B.4. Při zahájení výroby tedy bude jednorázová spotřeba toluenu a acetonu
vysoká, poté budou na každou šarži tato rozpouštědla pouze doplňována v množství
uvedeném v třetím sloupci tabulky.
Tabulka B.3.: Seznam použitých látek při výrobě Semi PAC - stupeň 1: 7 – Boc Paclitaxel-1
(23 šarží/rok)
Název
Azetidinone
7- BocBac
Dichlormethan
DMAP (Dimethylaminopyridin)
Piridin
Aceton*
Kyselina octová
Metanol
Kyselina mravenčí
Toluen*
MTBE (Methyltercbutylether)
Hexan
Voda pitná**

Jednotka
kg
kg
l
kg
l
l
l

Množství na
šarži spotřeba
30,0
20,0
22,0
0,6
1,2
480,0
104,0

l
l
l
l
l
l

204,0
40,0
680,0
705,0
80,0
220,0
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Množství za
rok spotřeba
690,0
460,0
506,0
13,8
27,6
11 040,0
2 392,0
4 692,0
920,0
15 640,0
16 215,0
1 840,0
5 060,0

Množství za
rok regenerované

11 500,0

138 000,0
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Tabulka B.4.: Seznam použitých látek při výrobě Semi PAC - stupeň 2: Semi PAC crude-1
(23 šarží/rok)
Název

Jednotka

Množství na
šarži spotřeba
18,0
62,0
320,0
340,0
604,0
124,0
162,0
0,5
350,0

Množství za
rok spotřeba
414,0
1 426,0
7 360,0
7 820,0
13 892,0
2 852,0
3 726,0
11,5
8 050,0

Množství za
rok regenerované

Kyselina octová
l
Kyselina mravenčí
l
Metanol
l
MIBK (Methylisobutylketon)
l
Toluen *
l
103 500,0
Aceton *
l
27 600,0
Hexan
l
Čpavková voda
l
Voda pitná**
l
Poznámka:
* - minimálně 80 % rozpouštědel (uvažovány jsou toluen a aceton) se bude ve výrobě regenerovat
a používat do následující šarže, skutečná roční spotřeba je uvedena ve 4. sloupci, množství, které
bude použito po regeneraci, je uvedeno v posledním sloupci,
** - pitná voda bude použita jako vodná fáze pro zachycení organických látek a je zahrnuta do
bilance v kapitole B.II.2., následně bude likvidována jako odpadní voda na BČOV

Teplá voda
Zásobování teplou vodou při provozu bude zajišťováno z centrálního zdroje společnosti
(kotelny).
Vytápění
Vytápění bude zabezpečeno vzduchotechnikou. Energetická spotřeba pro vytápění při 16-ti
násobné výměně vzduchu bude činit cca 180 kW (tepelný výkon, příkon elektromotorů
a vyvíječe páry). Skladové prostory nebudou temperovány, protože nebudou sloužit ke
skladování aktivních látek (jedná se o příruční sklad drobného materiálu potřebného pro
výrobu a chod oddělení). Výrobní prostory budou vytápěny na 18 °C a prostory technického
a sociálního zázemí na 22 °C.
Větrání
Všechny místnosti v 1. a 2. nadzemním podlaží budou odvětrávány vzduchotechnickou
jednotkou (klimatizací) a udržovány v podtlaku -5 Pa, neboť se musí zamezit, aby HAPI látky
unikly mimo výrobní prostor. Proto bude docházet k 16-ti násobné výměně vzduchu za
hodinu. Pro výměnu musí být použit čistý vzduch, jeho objem činní cca 2 000 m3/hod.
Odsávaný vzduch bude po rekuperaci tepla vypouštěn do atmosféry. Odtahy jsou chráněny
HEPA filtry, takto vypouštěný vzduch je nezávadný a čistší než okolní atmosféra. Výrobní
prostory budou bez oken. Stávající prosklená část bude začleněna do operátorského
pracoviště, tlakové propusti personálu a sociálního zázemí. Tato část bude od výrobního
prostoru oddělena částečně prosklenou příčkou pro zachování tlakových spádů v propustích.
V 1. nadzemním podlaží budou zachována okna ve stávajících rozměrech (příloha č. 3
oznámení).
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Elektrická energie
Při výstavbě (rekonstrukci):

odběr nespecifikován (běžný).

Při provozu:

spotřeba elektrické energie pro technologii by neměla
přesáhnout 200 kW.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Areál společnosti Teva Czech Industries s.r.o. je napojen na pozemní komunikaci I. třídy č. 11
na ulici Ostravská, ze které je zřízen vjezd do oploceného areálu společnosti. Uvnitř vedou
vnitřní komunikace, které spojují jednotlivé výrobní objekty.
Při výstavbě
Bourací práce a rekonstrukce části objektu č. 95 si vyžádají jednorázové zvýšení nezbytně
nutné dopravy, která bude obsahovat odvoz sutě a navezení stavebního materiálu
a technologie.
Při provozu
Vlastní provoz bude vyžadovat minimální navýšení dopravy. V týdenním cyklu se
předpokládá navýšení celkové dopravy o 1 kamion a cca 2 až 3 dodávkové automobily do
nosnosti 3,5 t. Ročně bude kapalný odpad vzniklý při výrobě odvezen 5 autocisternami.
Ochranná pásma
Ochranná pásma existujících inženýrských sítí nebudou dotčena, neboť výroba bude umístěna
ve stávajícím objektu.
Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami
Při výstavbě
V období výstavby budou tyto látky přítomny ve stavebních mechanismech jako pohonné
hmoty a maziva a náplně hydraulických zařízení. Vlastní výstavba nemá nároky na používání
nebezpečných látek. Nároky na používání a skladování těchto látek jsou tedy v období
výstavby zanedbatelné.
Při provozu
V období provozu budou používány chemické látky uvedené v kapitole o vstupních
surovinách. Základní rozpouštědla budou skladována v již existujících centrálních skladových
nádržích, odkud budou dopravována potrubními trasami vedenými potrubním mostem do
provozních jímek. Podlaha místnosti č. 101a, v níž budou tyto jímky umístěny, bude tvořit
záchytnou vanu. Pevné chemické látky a speciální chemikálie budou skladovány ve
stávajících, k tomuto účelu určených skladech a dopravovány vnitropodnikovou dopravou
přímo k výrobnímu prostoru (do vstupního filtru).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Při výstavbě (rekonstrukci objektu č. 95)
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Nejsou známy.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno přechodně během rekonstrukce objektu a návozu
technologie, doba vlastní rekonstrukce je odhadována na 6 týdnů. Vliv bude vzhledem
k malému rozsahu prací zanedbatelný. Navíc tyto krátkodobé negativní dopady na prostředí
budou eliminovány na minimum čištěním vozidel a komunikací. Plošné emise z tohoto zdroje
znečištění budou nahodilé, závislé hlavně na klimatických poměrech, jejich množství nelze
zcela přesně určit.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě bude liniovým zdrojem znečišťování ovzduší automobilová doprava stavebních
materiálů a technologických zařízení, u níž jsou zdrojem znečišťujících látek vznětové motory
způsobující především emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, nespálených uhlovodíků
a pevných látek. Rovněž přepravované materiály mohou být zdrojem emisí pevných látek.
Množství takto emitovaných látek nelze blíže specifikovat, neboť dosud není známo, odkud
budou stavební materiály a zařízení dováženy. Opět se bude jednat o nahodilé znečištění po
dobu 6 týdnů.
Při provozu
Ovzduší bude při provozu záměru znečišťováno emisemi při odsávání zplodin z provozu
technologického zařízení a z provozu dopravních prostředků, zajišťujících dovoz materiálů
a odvoz hotových výrobků.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší - výrobní jednotka
Veškeré výrobní zařízení je projektováno a konstruováno jako těsné a výrobní systém bude
uzavřený. Odvzdušnění všech technologických zařízení bude podle charakteru zaústěno do
sběrných potrubí a vedeno do alkalické pračky. Vyústění absorbéru bude vedeno do
vymrazovací jednotky ke kondenzaci vodních par a dále venkovním potrubím do kryogenní
jednotky, situované cca 50 m východně od objektu č. 95. Inertizací výrobního zařízení
a provozních nádrží bude minimalizován únik par rozpouštědel a chemických látek.
Předpokládaný objem plynných emisí by neměl přesáhnout v průměru 42 m3/hod a bude
tvořen v převážné míře dusíkem a párami rozpouštědel (cca 33 g/m3) při zahušťování
a sušení. Emise chemických látek do pracovního prostředí bude monitorována čidly detekce
plynů. Vzduchotechnické jednotky budou na vstupu i odtahu vybaveny HEPA filtry
s kontinuálním měřením tlakové ztráty pro stanovení periody výměny filtrů. Odhadované
množství organických rozpouštědel do odvzdušnění pro produkci 300 kg Semi PAC
pocházejících ze sušení na procesních filtrech je 200 kg/rok. Tyto emise budou zachyceny
v systému absorbér, vymrazovací jednotka, kryogenní jednotka.
Opava – TEVA
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Emise z výroby 300 kg Semi PAC budou dvojnásobné ve srovnání se stávající produkcí této
látky. V květnu tohoto roku bylo Laboratoří měření emisí a imisí ELVAC EKOTECHNIKA
s.r.o. (Zkušební laboratoř č. 1532, akreditovaná ČIA) provedeno měření emisí znečišťujících
látek z nízkoteplotní kryogenní jednotky, která je koncovým zařízením k čištění odplynů
z těchto provozů a nádrží:
 výroba námelových alkaloidů v objektu č. 96 (tj. stávající výroba Semi PAC a tří
dalších účinných látek),
 poloprovoz v objektu č. 70,
 skladování rozpouštědel v objektu č. 97 (bez provozních nádrží),
 nádrže vysoce organicky zatížených vod a odpadů v objektech č. 63, 64, 84 a 86,
 výroba MOA v objektu č. 50.
Emise VOC vznikající při používání rozpouštědel na uvedených provozech a zařízeních jsou
jímány a odváděny sběrnými potrubními systémy přes absorbéry (vypírky) do zařízení, kde
dochází k odstranění vlhkosti (kondenzační zařízení) a následně do vlastního koncového
zařízení, které se skládá z prekondenzoru a vlastní koncové nízkoteplotní vymrazovací
jednotky.
Jednorázové měření bylo provedeno za účelem stanovení hmotnostních toků a hmotnostních
koncentrací znečišťujících látek a prokázání plnění limitů v souladu se zákonem č. 86/2002
Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. 2. 2002 a dalšími souvisejícími právními předpisy v platném
znění. Měření bylo provedeno v rozsahu objemový průtok odpadního plynu, vlhkost
odpadního plynu, TOC (těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík),
dichlormethan a trichlormethan. V následujících tabulkách B.5. až B.8. jsou uvedeny
výsledky z měření emisí znečišťujících látek z nízkoteplotní kryogenní jednotky ze dne
5. 5. 2011. Jednotlivé tabulky byly převzaty z protokolu o autorizovaném měření č. 061/2011,
který tvoří přílohu č. 4 tohoto oznámení. Z výsledků v tabulkách B.7. a B.8. je patrné, že
průměrná koncentrace TOC a sumy dichlormethanu + trichlormethanu byla ve srovnání
s emisním limitem výrazně nižší.
Tabulka B.5.: Výsledky stanovení emisí dichlormethanu a trichlormethanu
Dichlormethan (DCM)
Hmotnost analytu
m
(mg)
0,106
´
3
Koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek
c n (mg/m ) 1,900
Hmotnostní tok
qm
(g/h)
0,480
Trichlormethan (TCM)
Hmotnost analytu
m
(mg)
<0,01
Koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek
c´n (mg/m3) <0,20
Hmotnostní tok
qm
(g/h)
<0,04
Suma chlorovaných organických látek (DCM + TCM)
Koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek
c´n (mg/m3)
2,00
Hmotnostní tok
qm
(g/h)
0,50
Organické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl
Koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek
c´n (mg/m3)
1,50
Hmotnostní tok
qm
(g/h)
0,37
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0,127
2,200
0,560

0,111
1,900
0,520

<0,01 <0,01
<0,20 <0,20
<0,04 <0,05
2,30
0,58

2,00
0,54

1,70
0,43

1,50
0,40
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Tabulka B.6.: Průměrná koncentrace a hmotnostní tok TOC
Hmotnostní
tok
qm
(g/h)
10,8

Koncentrace

Teplota

φ (C3H8)1)
c´n (TOC)2)
θa
3
(ml/m )
(mg/m3)
(0C)
26,2
42,0
36,8
Poznámka:
1)
objemový zlomek VOC vyjádřený jako propan
2)
hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku

Tabulka B.7.: Porovnání naměřených hodnot s emisním limitem pro TOC dle přílohy č. 1
vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
TOC
Emisní limit
Koncentrace
přepočtené

150 mg/m3 ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek
43

26

45

43

27

16

28

27

Hodnoty stavových a referenčních veličin pro přepočet
20,9
20,9
20,9
38
38
37
37
39
38
37
37
35
34
99,612
99,614
99,610
0,2
0,2
0,1

37

34

T = 273,15 K
p = 101,325 kPa
vlhký plyn
Koncentrace
naměřené
T = 273,15 K
p = 101,325 kPa
vlhký plyn

Kyslík (%)
Teplota (0C)
Tlak (kPa)
Vlhkost (%)

třicetiminutové střední hodnoty (mg/m3)
35
41
41
43
43
45
49
50
průměrná hodnota (mg/m3)
42,0 ± 2,6
třicetiminutové střední hodnoty (ml/m3) jako C3H8
22

26

26

Hmotnostní
tok (g/h)

27

27

28

30

31

10,8 ± 1,0

Tabulka B.8.: Porovnání naměřených hodnot s emisním limitem pro halogenové organické
látky dle § 5, bodu 4 vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Emisní limit
Koncentrace
přepočtené
T = 273,15 K
p = 101,325 kPa
vlhký plyn
Naměřené objemové zlomky
v odpadním plynu

Kyslík (%)
Teplota (0C)
Tlak v potrubí (kPa)
Vlhkost (%)
Hmotnostní tok (g/h)
Hm. tok – průměr (g/h)

Suma dichlormethan + trichlormethan
20 mg/m3 ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek při
hmotnostním toku > 0,1 kg/h
Jednotlivá měření (mg/m3)
2,0
2,3
2,0
průměrná hodnota (mg/m3)
2,1 ± 0,5
jednotlivá měření (ml/m3)
nestanovuje se
Hodnoty stavových a referenčních veličin pro přepočet
20,9
20,9
20,9
37
37
34
99,612
99,614
99,610
0,2
0,2
0,2
0,50
0,58
0,54
0,54 ± 0,12
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Jak vyplývá z tabulek B.7. a B.8., jsou naměřené hodnoty na úrovni 26 % emisního limitu pro
TOC a 10 % pro dichlormethan. Přitom měření bylo provedeno z 5-ti provozů a zařízení.
Podle sdělení ekologa společnosti Ing. Voříška jsou výsledky předchozích měření obdobné.
Nárůst emisí v důsledku zvýšení výroby Semi PAC na dvojnásobek bude u TOC činit cca 2 %
a u dichlormethanu cca 0,25 %.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší - doprava
Emise z dopravy budou minimální. Předpokládá se nárůst intenzity dopravy o 1 kamion a 2 až
3 dodávkové automobily do 3,5 t za týden. Použijeme-li agregované emisní faktory platné pro
nákladní automobily a Ostravu (pro rok 2010 a pro přepravní rychlosti 5 a 20 km H. Šlachtová a kol., 2009) obdržíme:
Tabulka B.9.: Emise z dopravy
Škodlivina

Jednotka

Rychlost (km/hod)
5
20
agregovaný emisní
faktor

NO2
SO2
PM10
C6H6
B(a)P

g/km
g/km
g/km
g/km
µg/km

51,9941
0,0462
4,3364
0,1814
0,1435

16,8304
0,0174
1,2403
0,0487
0,1700

Rychlost (km/hod) Rychlost (km/hod)
5
20
5
20
týden
rok
počet aut počet aut počet aut počet aut
4
4
4
4
207,9764
0,1848
17,3456
0,7256
0,574

67,3216
0,0696
4,9612
0,1948
0,68

1 0814,77
9,6096
901,9712
37,7312
29,848

3 500,723
3,6192
257,9824
10,1296
35,36

Reálné hodnoty nárůstu emisí jednotlivých látek z dopravy se budou pohybovat mezi
uvedenými hodnotami, respektive na jejich spodní hranici. Odhady v tabulce B.9. jsou
provedeny pro dopravní vzdálenost 1 km. Reálná dopravní vzdálenost je do 200 m
a maximální povolená rychlost v areálu závodu je 30 km/hod.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší - emise těkavých složek
Veškeré výrobní zařízení je projektováno a konstruováno jako těsné a výrobní systém je
uzavřený. Emise těkavých složek do pracovního prostředí budou zanedbatelné vzhledem ke
způsobu manipulace s chemickými látkami. Emise z tohoto zdroje nelze z těchto důvodů
přesně kvantifikovat. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližší zástavby rodinných
domů od místa záměru (300 m), dojde k rozptýlení případných těkavých složek vyskytujících
se při manipulaci v ovzduší.
B.III.2. Odpadní voda
Při výstavbě
Budou vznikat pouze minimální množství splaškových vod v mobilních WC.
Při provozu
Množství odpadních vod při provozu záměru bude následující:
Splaškové vody

průměrná denní produkce:
roční produkce:
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Bilance splaškových vod vyplývá z potřeby vody a byla vypočtena podle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Splaškové vody budou svedeny
průmyslovou kanalizační přípojkou na BČOV. Podle platného integrovaného povolení
vydaného společnosti Teva Czech Industries s.r.o. pro zařízení „Výroba aktivních
farmaceutických substancí“ je povoleno vypouštět z BČOV ročně 980 000 m3/rok. Kapacita
této BČOV je dostatečná, její vytížení nepřesahuje v současnosti 50 %. Také z hlediska plnění
emisních limitů ve vypouštěných vodách z BČOV je dostatečná rezerva, kterou navrhovaný
záměr nevyčerpá.
Technologická voda
Při výrobě Semi PAC bude vznikat organicky zatížená odpadní voda (cca 12 000 l/rok) a voda
se stopami čpavku (1 100 l/rok), jejíž roční produkce bude max. 13,1 m3. Odpadní vody
budou shromažďovány do sběrné nádrže o objemu 2 000 l a řízeně vypouštěny k likvidaci na
BČOV. Pro tyto účely bude v objektu vybudována nová kanalizační přípojka v délce 1,5 m
zaústěná do vyvložkované průmyslové kanalizace ústící na BČOV.
Celkový objem produkovaných odpadních vod ze záměru bude 193,1 m3/rok, tedy
zanedbatelný příspěvek k celkovému množství vypouštěných odpadních vod.
Srážkové vody
Protože záměr bude realizován v části stávajícího objektu č. 95, množství odváděných
srážkových vod bude stejné jako dosud. Pouze pro informaci uvádíme bilanci srážkových vod
ze střechy dvoupodlažní části objektu, v níž bude výroba situována. Srážkové vody z areálu
firmy jsou svedeny do oddílné dešťové kanalizace a jsou vypouštěny do řeky Opavy.
Průměrný roční úhrn srážek ve stanici Opava za období 1901 až 1980 činí 640 mm.
Zanedbáme-li výpar a použijeme-li daný koeficient pro výpočet množství srážkových vod ze
střechy, pak bude množství srážkové vody činit cca 282 m3 za rok (tabulka B.10.).
Tabulka B.10.: Výpočet množství srážek odváděných ze střechy objektu č. 95
Objekt

střecha dvoupodlažní části
objektu č. 95

Plocha
(m2)
490

Odtokový
součinitel
(ϕ
ϕo)

Roční úhrn
srážek (m)

0,9

0,640

Objem srážkové
vody (m3)
282,2

B.III.3. Odpady
Vznik odpadů lze předpokládat při provádění rekonstrukčních prací, při vlastním provozu
výroby a při havárii. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů k zákonu, zejména vyhlášky
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady vznikající při výstavbě
V rámci rekonstrukce stavby a vybudování kanalizační přípojky v délce 1,5 m vznikne běžný
stavební odpad z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé
množství odpadů komunálních. Předpokládané druhy odpadů zařazené podle Katalogu
odpadů jsou uvedeny v tabulce B.11.
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Tabulka B.11.: Odpady vznikající při výstavbě záměru
Název druhu odpadu
Papír nebo lepenkový obal
Plastové obaly
Beton
Cihla
Směsi nebo oddělené frakce betonu
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
(O - ostatní odpad)

Katalogové
číslo odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Množství odpadů vzniklých při stavebních pracích nelze přesně specifikovat. Většina odpadů
bude odvezena na skládku, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám
(železný šrot, papír, lepenka atd.). Pokud by vznikly odpady kategorie N, je nutno je ukládat
do zvláště určených kontejnerů a zneškodňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou.
Podle sdělení zástupce objednatele nebude při rekonstrukci objektu č. 95 vznikat nebezpečný
odpad s obsahem azbestu.
Odpady vznikající při provozu
Při sestavování seznamu odpadů produkovaných při výrobě jsme vycházeli z údajů
poskytnutých investorem záměru. Ve srovnání se stávající výrobou Semi PAC bude produkce
odpadů cca dvojnásobná. Druhy kapalných nebezpečných odpadů, které budou vznikat při
dvou stupních výroby, jsou uvedeny v tabulkách B.12. a B.13.
Tabulka B.12.: Množství kapalných nebezpečných odpadů - stupeň 1: 7 – Boc Paclitaxel-1
Katalogové
číslo
odpadu
07 05 03*

07 05 04*
07 05 04*
07 05 04*

07 05 04*
07 05 04*

Složení odpadu

Výrobní
činnost

směs dichlormethanu,
převedení RS do
metanolu, toluenu,
metanolu
acetonu, stopy pyridinu
směs vody, kyseliny
octové, kyseliny mravenčí
extrakce
a metanolu, stopy toluenu
směs toluenu, acetonu
zahušťování po
a metanolu
extrakci
zahuštěné
vedlejší látky z výroby 7likvidační frakce
BocPAC v toluenu
z chrom. RS
dohuštění
toluen
hlavních fr. po
chromatografii
zahušťování
tercbutylmethylether
mat. louhů 1

Opava – TEVA

Množství Množství
na šarži
za rok
(l)
(l)

Způsob
nakládání
s odpadem

204

4 692

předání externí
firmě - spalování

440

10 120

předání externí
firmě - spalování

304

6 992

předání externí
firmě - spalování

100

2 300

předání externí
firmě - spalování

150

3 450

předání externí
firmě - spalování

320

7 360

předání externí
firmě - spalování
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Katalogové
číslo
odpadu
07 05 04*
07 05 04*
07 05 04*

07 05 04*

07 05 04*

07 05 04*

Složení odpadu

Výrobní
činnost

zahušťování
směs acetonu a toluenu
před 2.
krystalizací
směs tercbutylzahušťování
methyletheru a hexanu
mat. louhů 2
zahušťování ML
toluen
a převedení do
TOL
zahuštěné
vedlejší látky z výroby 7likvidační frakce
BocPAC v toluenu
z chrom. ML
zahušťování
toluen
hlav. frakcí
z chrom. ML
směs
krystalizace
tercbutylmethyletheru
recyklu 1
a toluenu

Množství Množství
na šarži
za rok
(l)
(l)

Způsob
nakládání
s odpadem

200

4 600

předání externí
firmě - spalování

400

9 200

předání externí
firmě - spalování

120

2 760

předání externí
firmě - spalování

100

2 300

předání externí
firmě - spalování

190

4 370

předání externí
firmě - spalování

75

1 725

předání externí
firmě - spalování

Poznámka:
* - nebezpečný odpad

Tabulka B.13.: Množství kapalných nebezpečných odpadů - stupeň 2: Semi PAC crude-1
Katalogové
číslo
odpadu

Složení odpadu

Výrobní stupeň

07 05 04*

aceton

zahušťování
před hydrolýzou

190

07 05 04*

metanol

oplach kotle po
hydrolýze

120

2 760

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

směs vody, kyseliny
octové a kyseliny
mravenčí, metanolu a
MIBK

extrakce

400

9 200

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

směs toluenu a MIBK

550

12 650

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

metanol

100

2 300

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

směs toluenu a MIBK

110

2 530

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

MIBK

160

3 680

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

směs acetonu a hexanu

zahušťování
mat. louhů 2

270

6 210

předání externí
firmě - spalování

07 05 04*

směs toluenu, acetonu a
hexanu

zahušťování ML

90

2 070

předání externí
firmě - spalování

zahušťování
mat. louhů 1
zahušťování
před
metanolýzou
převedení do
MIBK
zahušťování
před 2.
krystalizací

Opava – TEVA

Množství Množství
na šarži
za rok
(l)
(l)

Způsob
nakládání
s odpadem
předání externí
4 370
firmě - spalování
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Katalogové
číslo
odpadu

Složení odpadu

07 05 04*

směs toluenu a acetonu

07 05 04*

směs toluenu a acetonu

07 05 04*

směs acetonu, toluenu

Výrobní stupeň

Množství Množství
na šarži
za rok
(l)
(l)

zahuštěné
likvidační frakce
z chrom. ML
zahušťování
Semi PAC frakcí
ML
z krystalizace
recyklu
SemiPAC

Způsob
nakládání
s odpadem

100

2 300

předání externí
firmě - spalování

200

4 600

předání externí
firmě - spalování

80

1 840

předání externí
firmě - spalování

Celkové množství kapalných nebezpečných odpadů na 1 na šarži bude 4 973 l, celkové
množství kapalných nebezpečných odpadů za rok bude 114 379 l, z toho odpady katalogové
číslo 07 05 03 budou tvořit malou část ve výši 4 692 l a odpady katalogové číslo 07 05 04
budou tvořit 109 687 l (tabulka B.14.).
Tabulka B.14.: Roční bilance kapalných nebezpečných odpadů pro uvažovanou produkci
300 kg Semi PAC
Katalogové
číslo odpadu
07 05 04*
07 05 03*

Množství
za rok

Název druhu odpadu
Jiná organická rozpouštědla,
promývací kapaliny a matečné louhy
Organická halogenová rozpouštědla,
promývací kapaliny a matečné louhy

Jednotka

109 687

l

4 692

l

Způsob likvidace
předání externí firmě
- spalování
předání externí firmě
- spalování

Kapalné odpady katalogové číslo 07 05 04 (Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny
a matečné louhy) budou shromažďovány do sběrného nerezového zásobníku o objemu
1 500 l, poté čerpány trasou po potrubním mostu mimo objekt č. 95 do sběrné nádrže
a předány k likvidaci externí firmě. Kapalné odpady katalogové číslo 07 05 03 (Organická
halogenová rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy) budou svedeny do jiné sběrné
nádoby - plastové o objemu 1 000 l, a poté čerpány trasou po potrubním mostu do sběrné
nádrže (2 nádrže o objemu 2 × 20 m3 v objektu č. 84) a předány k likvidaci externí firmě.
Zásobník a nádoba na kapalné odpady budou umístěny na podlaze místnosti č. 115, podlaha
bude mít funkci záchytné vany.
Ve srovnání s produkcí kapalných nebezpečných odpadů při současné výrobě látky Semi PAC
dojde po navýšení výroby na 300 kg k nárůstu těchto odpadů o 50 %, tj. o cca 56 m3. Stávající
roční produkce kapalných nebezpečných odpadů předaných externí firmě k likvidaci je 600 t,
toto množství přepraví 5 autocisteren. Nárůst kapalných nebezpečných odpadů vzniklých při
realizaci záměru bude cca 9 % z celkové produkce odpadů.
Při provozu výrobní linky budou vznikat i pevné odpady uvedené v tabulce B.15. Jedná se o
technologické odpady, odpady z výkonu administrativních činností, pobytem personálu apod.
Odstraňování a transport odpadů
Obecně lze konstatovat, že při rekonstrukci objektu č. 95 ani při provozu zařízení nevzniknou
takové druhy ani taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů odstranit.
Výstavba a provoz navrženého záměru nevyvolá neobvyklé nebo neřešitelné nároky
Opava – TEVA
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z hlediska likvidace odpadů. Pro svoz odpadů typu komunálního není firma Teva Czech
Industries s.r.o. zapojena do systému zavedeného obcí. Pro tento typ odpadu a další odpady
včetně nebezpečných je uzavřena smlouva s oprávněnou osobou ke sběru a výkupu odpadů,
která provádí svoz těchto odpadů.
Tabulka B.15.: Roční bilance pevných odpadů pro uvažovanou produkci 300 kg Semi PAC
Katalogové
číslo
odpadu

Název druhu odpadu

07 05 10*

Jiné filtrační koláče a
upotřebená absorpční činidla

N

2 200

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

400

15 01 02

Plastové obaly

O

250

15 01 06

Směsné obaly

O

400

N

3 000

O

30

O

350

20 01 01

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Papír a lepenka

20 03 01

Směsný komunální odpad

15 01 10*

Kategorie
odpadu

Množství
odpadu
(kg/rok)

Způsob nakládání
s odpadem
předání externí
firmě - skládka
N-odpadů
předání - recyklace
předání - recyklace
předání energetické využití
předání externí
firmě - skládka
N-odpadů
předání - recyklace
předání skládkování

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn,
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP
č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou byl vydán Katalog odpadů a v intencích
platného integrovaného povolení. Původce odpadů je dle zákona o odpadech povinen
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní
prostředí. Dále je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcími vyhláškami. Odpad bude v areálu závodu shromažďován na vymezených
místech a po naplnění shromažďovacích nádob nebo kontejnerů bude odvážen k likvidaci či
recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. Nakládání s odpady při
rekonstrukci objektu (shromažďování, skladování, využívání nebo zneškodňování) bude do
vydání kolaudačního souhlasu povinností dodavatele stavby, po ní bude za veškeré odpady
zodpovědný původce, to znamená provozovatel záměru.
B.III.4. Ostatní
Hluk:
V rámci posuzovaného záměru je uvažováno s provozem následujících zdrojů hluku:
Při výstavbě
Hluk v období výstavby bude dočasný, zejména při bouracích pracích, nakládání a odvozu
sutě a navážení nového materiálu a technologie. Jeho intenzita nebude vybočovat z běžných
hodnot při stavebních pracích. Stavební činnosti budou prováděny pouze v denní době. Lze
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předpokládat, že na staveništi bude provozován bagr (LWA = 105 dB), čelní nakladač (LWA =
102 dB), autojeřáb (LWA = 92 dB) a běžná nákladní auta.
Při provozu
Provoz nové linky bude, co se týče hluku, obdobný jako u původní linky v objektu č. 96
a nebude překračovat povolené limity uvnitř ani vně objektu č. 95. Část technologie bude
navázána na stávající skladovací a dopravní systémy a technologická zařízení a nebude
zdrojem nárůstu hluku. Nárůst dopravní zátěže bude v rozsahu 1 kamion a 2 až 3 dodávkové
automobily do 3,5 t za týden a nebude zdrojem významného nárůstu hlukové zátěže.
Vibrace
Vibrace mohou vznikat jen výjimečně při stavebních úpravách výrobních prostor objektu
č. 95 a budou mít jen dočasný vliv. Provoz výrobní linky vibrace nepředpokládá.
Radioaktivní záření
Navrhované zařízení nebude zdrojem radioaktivního záření.
Elektromagnetické záření
Navrhované zařízení nebude zdrojem elektromagnetického záření.
Další fyzikální nebo biologické faktory
Nebudou produkovány.
B.III.5. Rizika vzniku havárií
Riziko havárie na posuzované výrobní lince v objektu č. 95 nepřevyšuje rizika z ostatních
výrobních aktivit v areálu závodu Teva Czech Industries s.r.o. Navíc bude nová výrobní linka
využívat stávající systémy skladování a dopravy chemických látek potřebných ve výrobním
procesu a rizika se vztahují i na tyto objekty a činnosti. Provoz bude vybaven detekcí plynů
a požárními hlásiči zapojenými do dvousmyčkové závislosti. Hlavní rizika jsou spojena
s úniky chemických látek do ovzduší, vody a půdy.
Havárie, jejíž příčina vznikla v závodě
a) únik nebezpečné látky v plynné formě - v důsledku mechanického poškození zařízení
přejde do atmosféry, případně do půdy nebo hydrosféry za předpokladu, že únik vznikne
v okamžiku deště, nebo technického zásahu likvidujícího únik okamžitým zkrápěním.
b) únik nebezpečné látky v kapalné formě - v důsledku mechanického poškození zařízení
přejde do půdy nebo hydrosféry pouze v případě, že uniklá kapalina není zachycena
do retenční nádrže, ve které je zařízení postaveno. U těkavých látek se část kapalin odpaří
a unikne do atmosféry.
c) únik nebezpečné látky v kapalné formě - v důsledku mechanického poškození
kombinovaného s požárem zařízení přejde do půdy nebo hydrosféry v případě, že uniklá
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nebezpečná kapalina smíchaná s hasicí vodou není zachycena do havarijní jímky, ve které
je zařízení postaveno. U těkavých látek se část kapalin odpaří a unikne do atmosféry.
d) únik nebezpečné látky v pevné formě - dojde ke kontaminaci povrchu podlah,
komunikace nebo půdy (např. havárie nákladního auta s nebezpečným nákladem) nebo při
požáru v případě, že dojde k rozpuštění a vyplavení této látky hasicí vodou, může dojít ke
kontaminaci vody.
Havárie, jejíž příčina vznikla mimo areál závodu
a) únik nebezpečné látky v plynné kapalné nebo pevné formě - v důsledku mechanického
poškození zařízení povodní a vyplavením látek z BČOV.
b) zasažením nebezpečnou látkou v plynné nebo kapalné formě - z havárie v sousedním
provoze (KOMAS, spol. s r.o., Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.) nebo při havárii na
železnici nebo silnici.
c) únik nebezpečné látky v plynné, kapalné nebo pevné formě v důsledku mechanického
poškození vzniklého požárem, který přešel do závodu z jeho okolí a smíšením látky
s hasicí vodou.
V závodě Teva Czech Industries s.r.o. byl v roce 2006 zpracován havarijní plán opatření pro
případ havarijního znečištění podzemních a povrchových vod, který byl několikrát
aktualizován. Poslední aktualizace je z dubna 2011. Plán opatření pro případ havarijního
znečištění podzemních a povrchových vod byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků, ve znění pozdějších předpisů. Havarijní plán bude aktualizován k datu zahájení
zkušebního provozu výrobní linky. Havarijní plán zahrnuje i popisy dřívějších havárií
a způsob jejich likvidace. Příčiny a okolnosti průniků kontaminantů do půdy a vody shrnuje
do následujících bodů:
a) nebezpečná látka unikne z nadzemního zařízení a dostane se na zatravněnou plochu
a infiltruje do podzemní vody,
b) nebezpečná látka unikne z podzemního zařízení, dostane se na hladinu podzemní vody a je
šířena ve směru proudění pozemní vody,
c) nebezpečná látka vyteče na zpevněnou plochu a není zachycena kanalizací, kterou je
možno přepojit na ČOV a pronikne přímo do Opavy,
d) nebezpečná látka vyteče na zpevněnou plochu a je zachycena kanalizací a přes ČOV
pronikne do Opavy,
e) nebezpečná látka vyteče na zpevněnou plochu a steče přímo do Opavy.
V září tohoto roku byla vypracována společností NV-PRO PO, s.r.o. Technická zpráva
požárně bezpečnostního řešení v rámci technické pomoci projektu k akci „Posouzení objektu
č. 95 – s návrhem možných úprav a využitelnosti momentálně volných prostorů“. Ve zprávě
je provedeno hodnocení skutečného stavu požární ochrany v tomto stávajícím objektu
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a zároveň jsou zde nastíněny doplňující návrhy na úpravu stávajících prostorů či využitelnost
momentálně prázdných a neprovozovaných prostorů, a to tak, aby byly v souladu se
současnou platnou legislativou v oblasti požární bezpečnosti staveb.
Pro každou nově zaváděnou technologii nebo její významnou změnu (projekt) se zpracovává
studie rizik souvisejících s provozem výrobní linky (HAZOP), jejíž závěry jsou zapracovány
do projeku. Obdobný postup bude uplatněn i u nové výrobní linky. Podle zástupce společnosti
Teva Czech Industries s.r.o. je studie HAZOP pro záměr ve fázi zpracovávání od 8. 11. 2011.
Pro případ povodně se postupuje podle Povodňového plánu z března 2010. Povodňový plán je
vypracován pro zajištění systému řízení, organizování a provádění protipovodňové ochrany
v Teva Czech Industries s.r.o. v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (hlava IX - ochrana před povodněmi). Jsou zde definovány činnosti, které předchází
vzniku havárií v areálu závodu (odpojení vysokého napětí, vyčerpání jímek s nebezpečnými
látkami, zabezpečení čerpání vody ve vybraných objektech, utěsnění hlavního skladu apod.).
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších
předpisů, nedojde, podle podkladů dodaných investorem záměru, k takovému navýšení látek,
které by vedlo k přeřazení objektu ze skupiny A do skupiny B. Provozovatel záměru je však
povinen bezodkladně zajistit aktualizaci bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy po
každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10 %
dosavadního množství, po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita,
nebo po organizačních změnách, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání
objektu nebo zařízení. Odpovědný pracovník společnosti Teva Czech Industries s.r.o. musí
tedy posoudit, zda bude nutné provést aktualizaci bezpečnostního programu s ohledem na
změny vyvolané realizací záměru.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Vlastní záměr je situován v průmyslové zóně městské části Opava - Komárov, v areálu
společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Území leží na pravém břehu řeky Opavy. Územně
technické podmínky jsou relativně jednoduché. V areálu závodu je vybudována nezbytná
infrastruktura pro provoz farmaceutického průmyslu, která bude využita i pro záměr „Zvýšení
výrobní kapacity semisyntetického paclitaxelu v objektu č. 95“. Stávající technická
infrastruktura je vybudována i s ohledem na místní environmentální charakteristiky. Realizace
záměru je v souladu s dosavadním využíváním území. V okolí záměru je převážně
průmyslová zóna. Na J sousedí areál závodu s železniční tratí Ostrava – Svinov – Opava
východ. V roce 2008 byla původní trať č. 316 (z Ostravy do Opavy) sloučena s tratí z Ostravy
do Českého Těšína pod č. 321. Řeka Opava lemuje větší část areálu společnosti na S.
Zemědělsky obhospodařované pozemky (pole a louky) jsou situovány s., z. a v. od závodu.
Nejbližší trvalá obytná zástavba vesnického typu je vzdálena cca 30 m j. od z. okraje závodu
na ulicích Potoční a Podvihovská, od místa vlastního záměru pak 300 m. Nejbližší plocha
určená pro sport a rekreaci je fotbalové hřiště místního fotbalového klubu ve vzdálenosti
150 m jižně od hranice areálu společnosti, tedy cca 300 m od záměru.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
K základním přírodním zdrojům se obecně řadí:
•

zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond nebude realizací záměru dotčen.
•

pozemky určené k plnění funkce lesa

Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
•

vodní zdroje, voda

Dotčené území areálu firmy Teva Czech Industries s.r.o a jejího širšího okolí je vzhledem ke
své geologické pozici hydrogeologicky významným územím. Kvartérní kolektor je využíván
domovními studnami v obytné zástavbě Komárova, jímacími vrty a studnami v průmyslové
zóně a hlavně pro vodárenské účely v jímacích územích vodních zdrojů. Nejbližším
nejvýznamnějším zdrojem pitné vody je jímací území vodního zdroje Velké Hoštice
(s možnou kapacitou více než 41 l/s, současný odběr 18 l/s) na levostranném břehu řeky
Opavy. Další potenciální zásoby podzemní vody o vydatnosti 50 až 100 l/s jsou
předpokládány v prostoru přehloubeného koryta mezi Velkými Hošticemi a Kravařemi
(Dvořisko) na severním břehu údolní nivy řeky Opavy.
•

ostatní surovinové zdroje

V posuzovaném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin.
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c) schopnost přírodního prostředí regenerovat zátěže
Areály Teva Czech Industries s.r.o., Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. a KOMAS, spol. s r.o.
byly v minulosti značně zatížené kontaminacemi půdy a vody a přírodní systém nebyl
schopen tyto zátěže regenerovat. Staré zátěže byly dlouhodobě sanovány. V areálu Teva
Czech Industries s.r.o. sanační práce probíhají i v současné době (viz níže).
d) území historického, kulturního nebo archeologického významu
Posuzovaný záměr není součástí žádného chráněného území z hlediska historického,
kulturního nebo archeologického.
e) území hustě zalidněná
Lokalita není součástí hustě obydlených území.
f) ekologické zátěže
V celé průmyslové zóně, to je v areálech firem Teva Czech Industries s.r.o., KOMAS, spol.
s r.o. a Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. existovaly staré zátěže ropnými látkami a dalšími
organickými látkami, které byly v minulosti částečně redukovány čerpáním znečištěných
podzemních vod a těžbou zemin. Probíhající sanační práce nemají souvislost s posuzovaným
záměrem. Realizace záměru nebude průběh sanačních prací omezovat, ani nebude stávající
stav zhoršovat. Rozsah starých zátěží a monitorovacích objektů je evidován na portálu státní
správy. Přehledná situace je na obrázku č. 3, z kterého vyplývá, že prakticky celé území
průmyslové zóny je považováno za rizikové.
Obrázek č. 3: Ekologické zátěže – přehledná situace

V roce 2009 došlo v areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v důsledku koroze
podzemní části potrubí z úložného zásobníku k úniku 10 800 l dichlormethanu do
horninového prostředí. Sanace havarijního úniku spočívá v čerpání kontaminované podzemní
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vody a intenzifikací zasakováním vody. Sanační práce probíhají dosud. Jako nápravné
opatření byl celý systém stáčení dichlormethanu rekonstruován, byla eliminována podzemní
část trasy. Tato je nově vedena v kovovém žlabu umožňujícím vizuální kontrolu potrubí. Žlab
je vyústěn do záchytné jímky na jedné straně a do strojovny čerpadel na straně druhé, kde je
plynová signalizace případného úniku par rozpouštědel. Všechna potrubní propojení jsou
nerezová. Byl zaveden režim pravidelné kontroly těsnosti potrubní trasy mezi skladem
a výrobními nádržemi a režimová opatření týkající se stáčení rozpouštědel, z důvodu kontroly
vyprázdnění cisterny.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny:
 V dotčeném 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 přírodního parku.
 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
 Posuzovaný záměr podle dostupných podkladů nezasahuje do žádného registrovaného
významného krajinného prvku.
Dotčené území neleží v záplavovém území.
Dotčené území neleží v CHOPAV ani v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
Oblast městské části Opava - Komárov, kde bude situován záměr, patří podle sdělení MŽP
ČR (uveřejněném ve Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2011) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn v průmyslové zóně v areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o.
v městské části Opava - Komárov. Dle stávající ÚPD je areál závodu umístěn na ploše
„výroba“, přičemž podrobnější účel využití je stanoven funkčním typem PP – plochy
průmyslu (obrázek č. 2). Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na ulicích Potoční
a Podvihovská ve vzdálenosti cca 300 m jz. a j. od místa záměru. Území sousedí na severní,
západní i východní straně se zemědělsky obhospodařovanou půdou. Za železniční tratí č. 321
Ostrava – Svinov - Opava východ, která vede při j. okraji areálu závodu, navazuje obytná
zástavba vesnického typu.
K 31. 12. 2009 žilo na území Statutárního města Opavy 59 064 obyvatel. V městské části
Opava - Komárov bylo k 31. 12. 2009 evidováno 1 348 obyvatel. Podíl žen a průměrný věk
není z dostupných zdrojů zřejmý. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely
zpracování oznámení zjišťovány.
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C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Opava - Komárov, ve kterém se nachází dotčená lokalita, patří podle
sdělení MŽP ČR (uveřejněném ve Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2011) mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je silně antropogenně ovlivněna. Hlavními
emisními zdroji jsou průmysl, spalovací procesy a doprava. V případě přízemního ozónu jsou
to fotochemické reakce za účinku slunečního záření zejména mezi oxidy dusíku, těkavými
organickými látkami (uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Přehled plošného zatížení
jednotlivými látkami je uveden ve zprávách o životním prostředí zveřejněných na stránkách
MŽP ČR. V Moravskoslezském kraji je oblast Opavska řazena k oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší z důvodů překračování imisních limitů minimálně pro suspendované částice
PM10 a benzo(a)pyren. Současně je překračován i cílový imisní limit pro troposférický ozón
pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Na obrázku č. 4 jsou vyznačeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním
limitům pro ochranu zdraví za rok 2010. V tomto roce došlo v oblasti Opavska k překročení
imisního limitu LV 90,6x a cílového imisního limitu TV 78,6x.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu
zdraví se zahrnutím ozonu zobrazuje obrázek č. 5. Oblast Opavska jednoznačně spadá do
území s překročením cílového imisního limitu TV, který činil 23,36 % z plochy ČR.
Překročení 24 hod. imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10
v Moravskoslezském kraji v roce 2009 je znázorněno na obrázku č. 6. Obrázek č. 7 vykresluje
situaci překročení imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 v Moravskoslezském
kraji. Obrázky byly převzaty ze „Situační zprávy k Programu snížení emisí a imisí
znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje za rok 2009“. Novější data
zabývající se problematikou PM10 jsou zveřejněna na internetovém portálu ČHMÚ a jsou
uvedena na obrázcích č. 8, 9 a 10. Mezi stanice imisního monitoringu v okrese Opava, patří
měřící stanice Opava – Kateřinky. Na této stanici byla naměřena 36. nejvyšší 24 hod.
koncentrace 70,8 µg/m3, k překročení imisního limitu došlo 75x za rok 2010. Stanice Opava –
Kateřinky patří mezi stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10 za
rok 2010. Roční průměrná koncentrace činila 38,9 µg/m3.
V roce 2010 došlo v porovnání s rokem 2009 na více než 70 % lokalitách k nárůstu
koncentrace SO2 jak uvádí obrázek č. 11. Vzestup koncentrací byl dán zejména výskytem
nepříznivých meteorologických a rozptylovými podmínek v zimním období (především
v lednu) a vlivem nejchladnější topné sezóny za posledních 10 let. Lze předpokládat, že nastal
určitý nárůst koncentrací SO2 také v místech, kde měření neprobíhá, který může být způsoben
návratem ke spalování uhlí v některých obcích.
Na obrázku č. 12 je znázorněno pole 26. nejvyššího maximálního denního 8 hod. klouzavého
průměru koncentrace ozonu v průměru za 3 roky (2008 – 2010). Ve srovnávání tříletých
hodnocených období hrají roli především meteorologické podmínky, resp. hodnoty
slunečního svitu, teploty a výskyt srážek v období od dubna do září, kdy jsou obvykle měřeny
nejvyšší koncentrace ozonu. V porovnání s předchozím tříletým obdobím došlo opět
k poklesu počtu překročení hodnoty cílového imisního limitu pro rok 2010 120 µg/m3, a to
celkem na 52 lokalitách.
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V roce 2010 byly koncentrace benzo(a)pyrenu sledovány na 33 lokalitách, z toho na 23 roční
průměrné koncentrace překročily cílový imisní limit (0,001 µg/m3). Nejvyšší roční průměrná
koncentrace byla naměřena v lokalitě Ostrava – Radvanice, kde byla hodnota cílového
imisního limitu překročena více než 7x. Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu
v ovzduší v roce 2010 je zpracováno v obrázku č. 13.
Územní rozložení expozičního indexu AOT40 pro hodnocení v roce 2010 ukazuje obrázek
č. 14, který prezentuje vývoj AOT40 v průměru za 5 let v období 2006 – 2010.
Obrázek č. 4: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví, 2010 (zdroj www.chmi.cz)

Obrázek č. 5: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním
limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím ozonu, 2010 (zdroj www.chmi.cz)
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Obrázek č. 6: Překročení 24 hod. imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10
v roce 2009 (zdroj http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/)

Obrázek č. 7: Překročení ročního imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10
v roce 2009 (zdroj http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/)
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Obrázek č. 8: Pole 36. nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10 v roce 2010 (zdroj www.chmi.cz)

Obrázek č. 9: Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2010 (zdroj www.chmi.cz)
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Obrázek č. 10: Pole 36. nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10, Moravskoslezská aglomerace,
2010 (zdroj www.chmi.cz)

Obrázek č. 11: Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2010/2011
(zdroj www.chmi.cz)
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Obrázek č. 12: Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8 hod. klouzavého průměru
koncentrace ozonu v průměru za 3 roky, 2008 - 2010 (zdroj www.chmi.cz)

Obrázek č. 13: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2010 (zdroj
www.chmi.cz)
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Obrázek č. 14: Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2006 - 2010 (zdroj
www.chmi.cz)

Poznámka:
AOT40 je cílový imisní limit pro přízemní ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace. Cílový imisní limit
je definován jako úroveň znečištění ovzduší stanovenou za účelem odstranění, zabránění nebo omezení
škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně
dostupnými prostředky možné, ve stanovené době.

Na základě dat za rok 2009, která jsou uvedena ve Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2011
vyplývá, že je posuzované území řazeno k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Z výsledků „Situační zprávy k Programu snížení emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
Moravskoslezského kraje za rok 2009“ vyplývá, že celé území je řazeno k oblastem se
zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu koncentrací PM10 pro 44,8 % území a benzo(a)pyrenu
pro 7,9 % území příslušného stavebního úřadu (Magistrát města Opavy). Posuzované území je
řazeno do kategorie zón překračující limitní hodnoty pro zdraví lidí (LV). Z dat uvedených ve
Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2011 je zřejmé, že hodnoty koncentrací PM10 a benzo
(a)pyrenu jsou totožné jako data uvedená ve výše zmíněné zprávě z roku 2009 a území se tedy
vymezuje jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Současná imisní situace posuzované lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi ze
stávajících velkých zdrojů znečišťování ovzduší Ostravsko – Karvinské oblasti
a u prachových částic i exhalacemi ze sousedního území Polska.
Podle dokumentu „Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město
Opavu“, aktualizace analytické části (říjen 2005), uvedeném na internetových stránkách města
Opavy, se v bezprostředním okolí záměru nenachází velký zdroj znečišťování ovzduší.
Klimatické poměry
Dotčené území přísluší dle klasifikace E. Quitta (1971) do mírně teplé klimatické oblasti
MT10, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým až mírně suchým létem, krátkým
přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírnou
Opava – TEVA

oznámení záměru
42 z 84

aquatest

a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Podle novějších podkladů je území
řazeno do teplé klimatické oblasti znázorněné na obrázku č. 15.
Protože členění podle E. Quitta vychází z relativně starých klimatologických dat za období let
1901 – 1950 a 1926 – 1950, byla provedena klimatická regionalizace založená na digitálním
modelování novějších dat z třicetileté datové řady tzv. “normálu” z let 1961 – 1990
(Moravec, D., Votýpka, J., 1998), podle níž lokalita spadá do třídy klimatické regionalizace II
s průměrným počtem dní s teplotou vzduchu 10 °C 160 až 177 a s průměrným ročním úhrnem
srážek vyšším než 580 mm (obrázek č. 15).
Obrázek č. 15: Klimatické oblasti (zdroj http://geoportal.gov.cz)

Pro území jsou charakteristické poměrně vysoké srážky. Ostravský bioregion je nejvlhčí
nížinnou oblastí v České republice. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou
při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklóna,
která vyvolává značné srážky. Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším
měsícem bývá obvykle únor. Počet dnů se sněhovou pokrývkou dosahuje 60 – 80 dnů/rok.
Převládajícími směry větru jsou S, J a JZ. Průměrná roční teplota je 8 oC.
Údaje o srážkových úhrnech byly převzaty ze srážkoměrné stanice v Opavě - Oticích, která je
situována ve v. části obce Otice v nadmořské výšce cca 270 m (příloha č. 1). Průměrné
měsíční úhrny atmosférických srážek za období 1951 až 1980 jsou sestaveny do tabulky C.1.
Tabulka C.1: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek (mm) v období 1951 – 1980,
stanice Opava - Otice
Období

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

IV-IX

X-III

I-XII

1951 - 1980

24

26

31

44

76

87

95

49

38

36

24

425

179

604

74

Z tabulky C.1. je patrné, že průměrný roční úhrn srážek za období 1951 – 1980 činil pro tuto
stanici 604 mm s maximálním měsíčním úhrnem v červenci (95 mm) a minimálním v lednu
a prosinci (24 mm). Ve vegetačním období (IV – IX) spadne v průměru 70 % a v chladném
období (X – III) pouze 30 % ročního úhrnu srážek. Dlouhodobý průměr z let 1901 až 1980
činí 640 mm a je tedy vyšší o 36 mm. Podle Atlasu podnebí Česka (2010) leží dotčené území
v intervalu ročních úhrnů srážek 600 až 650 mm (průměrné hodnoty z let 1961 až 1990).
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v průmyslové oblasti městské části Opava – Komárov. Nejbližší
trvale obytná zástavba vesnického typu se nachází jižně a jihozápadně ve vzdálenosti cca
300 m od záměru na ulicích Potoční a Podvihovská. Nejbližší hlukově chráněný venkovní
prostor je obytná zóna ve vzdálenosti 300 m od vlastního záměru.
V rámci projektu „Strategické hlukové mapy ČR 2006“ byla zpracována společností Ekola
group, spol. s r.o. strategická hluková mapa podél vybraných komunikací. Výřezy mapy
zahrnující širší okolí posuzovaného území a ukazatele Ldvn pro den, večer a noc jsou
uvedeny na obrázku č. 16.
Obrázek č. 16: Strategické hlukové mapy ČR 2006 ze silniční dopravy zpracované v červnu
2007 (zdroj http://hlukovemapy.mzcr.cz/)

Stávající hluková situace v okolí záměru je dána hlavně hlukem z automobilové dopravy po
pozemní komunikaci I. třídy č. 11 na ulici Ostravská. Z map je zřejmé, že podél komunikace
Opava – Komárov dosahují ukazatele Ldvn pro den hodnot 55 až 60 dB v běžně zastavěné
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zóně. V těsném okolí komunikace se hladina hluku zvyšuje až na 70 až 75 dB a přímo na
komunikaci se hladina hluku pohybuje 75 až 80 dB. V noci je situace o cca 10 dB příznivější.
Lze předpokládat, že obdobné hodnoty hluku jsou i v úseku komunikace v prostoru závodu
Teva Czech Industries s.r.o. Výrobní jednotky v provozu závodu byly již v minulosti
situovány v pozici co nejdále od obytné zástavby městské části Opava – Komárov tak, aby
bylo odstíněno přímé šíření hluku směrem k zástavbě.
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zjištěny.
C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
V přímém dosahu vlivů navrženého záměru se nachází vodní tok Opava. Posuzované území
náleží hydrograficky do hlavního povodí 2-00-00 Odra a k jejímu dílčímu povodí 2-02-03
Opava od Moravice po ústí. Při detailním členění je záměr umístěn v drobném povodí 2-0203-003/0 a uzávěrový profil se nachází pod soutokem Opavy s potokem Strouha.
V posuzovaném katastru se nachází několik drobných vodotečí, např. vodoteč Strouha, která
protéká lokalitou Černý Mlýn. Jedná se o přirozený vodní tok se zachovalými porosty.
Regulovaným vodním tokem je Hošťata s břehovými porosty. Před soutokem řeky Opavy
a Moravice je na řece Opavě umístěna vodoměrná stanice Opava - Opava znázorněná
v příloze č. 1. Další vodoměrná stanice Branka – Moravice se nachází na řece Moravici
v Brance u Opavy. Podle dostupných informací z portálu HEIS VÚV je jakost vody v toku
Opava a Moravice sledována před soutokem Opavy a Moravice v profilu Opava – Malé
Hoštice a Moravice – ústí (příloha č. 1 k oznámení). Podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, není řeka Opava významným vodním tokem v celé své délce. Vyhláška
vymezuje významný úsek vodního toku Opava po Bílou Opavu a po soutok Střední a Černé
Opavy.
Vodnost posuzovaného území je poměrně vysoká (hustota vodní sítě je asi 0,7 – 1,1 km/km2).
Údolí řeky Opavy je široké a otevřené orientované ve směru západ-východ, s výraznou údolní
nivou dosahující šířky až 2 km. Řečiště Opavy je však relativně úzké - významná je boční
eroze. Koryto má proměnnou hloubku i šířku, dno je hlinité až bahnité. Roční průměrný
průtok v ústí do Odry je cca 17 m3/s, v extrémně suchém období činí jen 0,23 m3/s (stoleté
minimum do roku 1965 – in Havarijní plán), při povodních až 528 m3/s (stoleté maximum
v období 1931 – 1960), profil Pod Strouhou. Spád řeky činí 1,43 m/km.
Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok
a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště nebo mokřad. Nejbližší záplavové
území je stanovené podél toku Opava cca 38 m sz. od záměru a bylo vyhlášeno KÚ
Moravskoslezského kraje dne 11. 6. 2003 pod č. j. ŽPZ/3542/03 v délce 2,455 km pro
stoletou vodu, jak je uvedeno na obrázku č. 17. Podle informací dostupných na stránkách
Povodí Odry, státní podnik, jsou na řece Opavě povodněmi nejohroženějšími měsíci duben,
květen a červenec, jinak se povodně na této řece mohou vyskytnout v průběhu celého roku,
i když v zimním období je pravděpodobnost jejich výskytu menší. Z historie záplav vyplývá,
že nejvyšší stavy byly zaznamenány v roce 1997, kdy byl zasažen i areál dnešního závodu
Teva Czech Industries s.r.o. Záplavy v letech 1880, 1960, 1970, 1985 a 2007 nikdy významně
nezasáhly prostor dnešního posuzovaného areálu. V roce 1997 byl rozliv vody intenzivní na
levém břehu řeky Opavy směrem k obci Velké Hoštice a blížil se rozsahem stavu při Q100.
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Obrázek č. 17: Záplavové území při stoletém průtoku (http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz)

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. má povolen odběr povrchové vody z řeky Opavy pro
technické účely Qprům. 22 l/s a Qmax. 70 l/s, tj. roční Qmax. 690 000 m3/rok a (integrované
povolení). Pro hodnocený záměr bude navýšení stávající spotřeby chladící vody zanedbatelné,
proto se v celkovém odběru povrchové vody neprojeví.
Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (M. Olmer et al., 2006) je lokalita řazena do rajónu
1520 – Kvartér Opavy, do kterého náleží především kvartérní a propojené kvartérní
a neogenní sedimenty. Číslo útvaru podzemních vod je 15200, název útvaru je Kvartér Opavy
a pozice útvaru je svrchní.
Podzemní voda je vázána především na kvartérní fluviální náplavy, které jsou hlavním
kolektorem v posuzovaném území. Drenážní bází je tok Opavy. Hladina podzemní vody je
řádově v prvních m pod terénem a závisí na kolísání hladiny v řece Opavě. Tento kolektor je
charakterizován průlinovou propustností, transmisivita štěrků se pohybuje průměrně v řádu
10-4 m2/s, koeficient hydraulické vodivosti v řádu 10-3 až 10-5 m/s, průměrný hydraulický spád
je zde I = 0,0025. Přirozená průměrná rychlost proudění podzemní vody se pak pohybuje
v silně propustných zónách (n × 10-3 m/s) řádově ve stovkách m za rok, v zónách s mírnou
propustností (n × 10-5 m/s) pak pouze v jednotkách m/rok a pro dosti silně propustné prostředí
(n × 10-4 m/s) je zde rychlost proudění řádově prvních desítkách metrů za rok (Havarijní plán
– aktualizace 2009). Hodnoty hydraulických parametrů uvedené na serveru České geologické
služby jsou vyšší. Pod touto zvodní se v údolní nivě severně od řeky Opavy nachází ještě
druhý bazální kvartérní kolektor, jenž je tvořen opět štěrkopískovými sedimenty. Oba
kolektory jsou odděleny relativně nepropustnou vrstvou souvkových hlín. Zásoby podzemní
vody jsou z širšího hlediska ve sledovaném území doplňovány infiltrací srážkových vod
v povodí a přítokem z glaciálních sedimentů hlučínské čelní náporové morény.
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Směr proudění podzemní vody v závodě Teva Czech Industries s.r.o. je k SV a neměnil se ani
při dlouhodobém sanačním čerpání, kdy docházelo k protínání depresních kuželů
s experimentálně zjištěným dosahem deprese až 140 m (Žídková 2004).
Chemické složení podzemních vod je pestré, převažujícím chemickým typem jsou vody
subfacie Ca-Mg-HCO3 a Ca-HCO3-SO4. Vyskytují se i vody facie Ca-SO4 a Na-SO4. Typické
je zde zvýšení obsahů Fe, Mn (Žídková 2004).
Záměr neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje. Platná hranice nejbližšího
ochranného pásma II. stupně probíhá podél levého břehu Mlýnské strouhy ve vzdálenosti cca
600 m severně a náleží k jímacímu území Velké Hoštice. Původní ochranné pásmo IIb
vyznačené v příloze č. 1 oznámení bylo v roce 1983 zrušeno rozhodnutím č.j.: voda
1785/235/83-Hol. Podle informací dostupných z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje je podzemní voda jímána studnami č. S1 a č. S2 se stejnou
vydatností 6,0 l/s. A dále vrty č. V3A (vydatnost 14,8 l/s), č. V4 (vydatnost 12,0 l/s), č. V5
(vydatnost 5,0 l/s), č. V6 (vydatnost 8,35 l/s) a č. V7 (vydatnost 14,7 l/s). Celková vydatnost
činí 66,85 l/s. Voda je čerpána ponornými čerpadly do úpravny vody Velké Hoštice
a vzhledem k vyššímu obsahu železa a manganu je čerpána do aeračních komor, kde je
provzdušněna a následně je prováděna filtrace přes otevřené rychlofiltry a dále je pak
zdravotně zabezpečena. V současné době tento zdroj slouží k zásobování obcí Kravaře
a Štěpánkovice včetně Velkých Hoštic, pro zásobování Opavy není využíván. Na zdroj Velké
Hoštice jsou rovněž napojení velkoodběratelé Teva Czech Industries s.r.o. a motel Oasa
v Komárově.
Vodovod v městské části Opava – Komárov smluvně provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5
Opava. Zdrojem vody pro vodovod je Ostravský oblastní vodovod (22 %) a zdroj Velké
Hoštice (78 %).
C.II.5. Půda
Předkládaný záměr je navržen v zastavěném území s převahou zpevněných povrchů, které se
k zemědělským účelům nevyužívá. Nejbližší zemědělské pozemky se nachází sz. od záměru
ve vzdálenosti cca 75 m. Realizace záměru si nevyžádá zásah do zemědělského půdního
fondu (ZPF). Pro detailnější stanovení přítomných půdních jednotek v okolí záměru byly
využity kódy BPEJ, získané z údajů poskytovaných ČÚZK, které jsou základním ukazatelem
hodnocení kvality půd a vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na
produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
V okolí záměru v z. a jz. směru se nacházejí půdy s kódy BPEJ 52212 a 55800. Jedná se
o tyto hlavní půdní jednotky (HPJ):
 HPJ 22 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě
i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním
režimem poněkud příznivějším.
 HPJ 58 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně
těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové
poměry po odvodnění příznivé.
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany podle
vyhlášky č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany, kterou MŽP stanoví podle § 22 zákona
Opava – TEVA

oznámení záměru
47 z 84

aquatest

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010 Sb.
Dle kódu BPEJ je půda s kódem 52212 zařazena do IV. třídy ochrany zemědělské půdy.
Do IV. třídy ochrany jsou zahrnuty v rámci jednotlivých klimatických regionů převážně půdy
s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu
a i jiné nezemědělské účely. Půda s kódem 55800 je zařazena do II. třídy ochrany zemědělské
půdy. Do této třídy jsou řazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze
ZFP a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely.
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika
Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR je uvedeno v tabulce C.2.
Tabulka C.2.: Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Středoevropská nížina
Středopolské nížiny
Slezská nížina
Opavská pahorkatina
Poopavská nížina
Opavsko – moravická niva

Z hlediska regionálního členění reliéfu (J. Demek et al., 1987) spadá dotčené území do celku
Opavské pahorkatiny, podcelku Poopavské nížiny, okrsku VII A-1 B-b Opavsko – moravická
niva. Morfologicky se jedná o plochý reliéf tvořený údolní nivou s nadmořskou výškou cca
238 - 240 m.
Geologické poměry
Posuzovaný záměr je lokalizován na pravý břeh řeky Opavy, který budují kvartérní fluviální
údolní nivy řeky Opavy a jejích teras a deluviální sedimenty. Převládají fluviální štěrky
a písky holocenního a pleistocénního stáří, které mohou být překryty organogenními hlínami.
Deluviální a deluvio – fluviální sedimenty tvoří písčitohlinité až hlinitopísčité pestré
sedimenty. V podloží se mohou vyskytovat glaciofluviální sedimenty sálského a elsterského
zalednění (štěrky, písky, till). Celková mocnost štěrkopískových sedimentů kolísá od 5 m do
12 m, glaciofluviální sedimenty nastupují od 3 – 4 m pod povrchem a jejich mocnost značně
kolísá. Na levém břehu je zastoupen zábřežský terasový stupeň v úrovni cca 10 m nad
hladinou dnešního toku Opavy. V podloží kvartérních sedimentů se vyskytují neogenní písky
a jíly bádenského stáří o mocnosti cca 300 m a paleozoické kulmské droby a břidlice
hradeckého souvrství.
Lokalita záměru není součástí žádného ložiska nerostných surovin. Nejbližší těžený dobývací
prostor se nachází cca 7,7 km j. od záměru v k. ú. Bohučovice (kamenolom Bohučovice), kde
probíhá těžba droby. Vzdálenějším těženým dobývacím prostorem je lokalita nacházející se
cca 15,0 km v. od záměru v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (pískovna Závada), kde se těží písek
a štěrkopísek. Jedná se o výhradní ložisko štěrkopísku. Obě ložiska jsou v současnosti těžena
společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. Mezi obcemi Kravaře a Štítina je situováno CHLÚ
Kravaře, které dále přechází v CHLÚ Kravaře ve Slezsku I., Dolní Benešov I. a Dolní
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Benešov, jedná se o ložiska štěrkopísku. V této oblasti byla také stanovena výhradní ložiska
Kravaře – Kouty a Dolní Benešov. V okolí městské části Opava – Komárov se nachází
několik ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou znázorněna na obrázku č. 18. Na S od
areálu závodu se rozkládají 2 ložiska nevyhrazených nerostů Velké Hoštice, na V 2 ložiska
Štítina – západ a na Z 2 ložiska Kylešovice – Raduň a Kylešovice. Dosud netěženou
surovinou je štěrkopísek.
V širším okolí městské části Opava – Komárov existuje několik poddolovaných území
uvedených na obrázku č. 19. Na SZ cca 5,3 km od z. okraje areálu závodu se nachází plošně
poddolované území Kateřinky u Opavy s oznámenými důlními díly jáma Petr Bezruč a jáma
Depa se surovinou sádrovec. Bodově poddolované území leží přímo v lokalitě Opava –
Předměstí. Na JV je situováno plošně poddolované území Smolkov vzdálené cca 7,9 km od
v. okraje areálu závodu, surovina je neznámá. Zdrojem polymetalických rud je poddolované
území Hradec nad Moravicí, které se nachází jz. cca 9 km.
Obrázek č. 18: Ložiska nerostných surovin v širším okolí záměru

Obrázek č. 19: Poddolovaná území v širším okolí záměru

Opava – TEVA

oznámení záměru
49 z 84

aquatest

Stabilita území
Žádné sesuvy půdy nebo hornin nejsou v dotčeném území evidovány.
Radonová zátěž
Radonové riziko je v dotčeném území střední (přechodné). Podle podkladů České geologické
služby lze celou plochu zařadit k území s nejasným složením (přemístěný materiál) a tudíž
rizikem přítomnosti materiálu s vyšším radonovým zářením. Tento typ se řadí do kategorie
„přechodný radonový index“ a ve stupnici hodnocení leží mezi kategorií nízký a střední
radonový index.
Seismicita
V Opavě lze podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK - 64 očekávat maximální
intensitu zemětřesení v hodnotě 6 (Geofyzikální ústav AVČR - http://seis.ig.cas.cz/cz/
seismo/seism-2.htm). Tuto skutečnost je potřeba respektovat při realizaci staveb, zejména
citlivých objektů, ve smyslu ČSN 73 0036 a v souladu s posouzením účinku působení větru
podle ČSN 73 0035.
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Flóra
Širší okolí areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o. je ovlivněno intenzivní lidskou
činností. Původní vegetace odpovídala s největší pravděpodobností potenciální přirozené
vegetaci, tak jak je prezentována na serveru Národní geoportál INSPIRE.
Obrázek č. 20: Potenciální přirozená vegetace

Dotčené území je využito pro průmyslovou a zemědělskou výrobu. Z původních porostů zde
zůstalo zachováno minimum. V areálech nebo v jejich bezprostředním okolí jsou převážně
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listnaté stromy (olše, břízy, topoly), místy doplněné stromy jehličnatými (smrky, borovicemi).
Kromě nich je místy průběžně doplňována okrasná výsadba tújí, jalovců, tavolníku apod.
a udržovány travní porosty, v areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o. převážně
jehličnany. Ostatní volné plochy jsou většinou zatravněny. Zbytky původních porostů jsou
zachovány podél toku Opavy. Tvoří je liniové společenstvo - smíšený vrbový porost,
ruderalizované bylinné patro, vtroušená olše, dub, osika a jasan. Niva Opavy je příznivá pro
rozvoj vlhkomilných druhů rostlin. Rozmístění a rozsah zeleně je patrný z následujícího
leteckého snímku (obrázek č. 21).
Obrázek č. 21: Rozmístění a rozsah vegetace v areálu a mimo areál společnosti

Fauna
Lokalita patří k průmyslovým areálům bez cíleného chovu nebo rozšiřování fauny. Žídková
(2004) zde předpokládá pouze výskyt druhů uvyklých lidské činnosti nebo přes dané území
migrujících (ptactvo, hlodavci, hmyz, omezeně zejména v blízkosti vody plazi
a obojživelníci). Lesní a polní zvěř se vyskytuje za hranicemi areálu v polích a lesních
remízcích. V konečném stadiu zde dochází i k hnízdění ptactva nebo vyvádění mláďat
u drobných obratlovců v těsné blízkosti podniku bez ohledu na výši hladiny hluku a výskytu
rušivých vlivů.
Územní systém ekologické stability
Jednotlivé prvky ÚSES v posuzovaném území jsou vyznačeny v příloze č. 2 k oznámení. Osu
řešeného území tvoří nadregionální biokoridor K 96 V, který propojuje, ve vazbě na tok
Opavy, severní části území NRBC 2007 Ptačí hora-Údolí Opavy a vodní osu NRBK K 100.
Jednoznačná lokalizace většiny trasy je dána bezprostřední vazbou na vodní prostředí
v jediném korytě Opavy. Prochází nivními regionálními biocentry 165 Malohoštická niva
a 259 Velkohoštická niva. Mezi biocentry 165 a 259 navazuje na nadregionální biokoridor
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K 96 V regionální biokoridor 612 (RK 926) vedoucí do regionálního biocentra 194 Panský
mlýn. Lokalita posuzovaného záměru přímo nezasahuje do žádného z prvků ÚSES.
Generel ÚSES pro k. ú. Malé Hoštice, Velké Hoštice, Chlebičov, Štítina, Nové Sedlice, Suché
Lazce, Komárov a Kylešovice byl zpracován v roce 1992 Ing. arch. Jiřím Horákem a RNDr.
Ronaldem Raškou. J. Skořepa (2011) zpracoval oznámení dle zákona 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro záměr „Rozšíření skladovacích kapacit surovin podniku Teva Czech
Industries s.r.o.“ V Oznámení vyhodnotil i ÚSES včetně lokálních prvků. Tabulkovou část
přejímáme a uvádíme v tabulce C.3. V popisné části tabulky jsou uvedeny porosty, které
charakterizují původní i ruderalizované druhy.
Tabulka C.3.: Prvky ÚSES v území
Poč. číslo

Název

STG*

Biogeografický
význam

1/15-32-20

soutok
Moravice
a Opavy

2C¾

lokální –
interakční prvek

VKP, vrbina na aluviálních půdách

2/15-32-20

břehový porost
řeky Opavy

2 C 4-5

regionální

liniové společenstvo, smíšený
vrbový porost, ruderalizované
bylinné patro, vtroušená olše a jasan

lokální –
interakční prvek

VKP, velmi kvalitní olšový lem,
vtroušená vrba, topol černý, jasan,
kolem luční plochy ruderalizované,
na aluviálních půdách, zaplavované

lokální –
interakční prvek

liniové společenstvo, dříve kvalitní
stromový a keřový lem trati, při
úpravách trati silně ruderalizovaný,
porost vrby, olše, osiky, dubu,
střemchy

lokální –
interakční prvek

liniové společenstvo, dříve kvalitní
stromový a keřový lem trati, při
úpravách trati silně ruderalizovaný,
porost vrby, olše, osiky, dubu,
střemchy

lokální –
interakční prvek

liniové společenstvo, úzký lem
regulovaného toku Hošťaty s olší a
vrbami, ve střední části myslivecký
remízek, sprašové hlíny,
glacifluviální sedimenty, v nivě
hlinité půdy

lokální –
interakční prvek

liniové společenstvo, lesní porost
v zaříznutém údolí s vyvinutou
údolní nivou, vrbina, olše,
dubohabrový háj, dub zimní, habr,
líska, lípa srdčitá, klen, ve svahu
přilehlá kulturní louka, stopy
prasete divokého

3/15-32-20

4/15-32-20

5/15-32-20

2/15-32-25

3/15-32-25

Černý mlýn

podél trati před
Komárovem

podél trati za
Komárovem

Hošťata-dolní
partie

Hošťata –
„pralesní luh“

2 C 3-4

2 B/C 3-4

2 H 4-5

2 B 3,
v nivě B/C
3-4

2 B 3,
v nivě B/C
3-4
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Poč. číslo

4/15-32-25

Název

Hošťata –
horní partie

STG*

2 B 4, 3

Biogeografický
význam

lokální –
interakční prvek

Popis
liniové společenstvo, pobřežní lem
potoka nestejně zapojený, olše
lepkavá, vrba, bříza, dub zimní,
trnka, místy polokulturní louka,
zářez ve sprašových hlínách, místy
dno ve svahových uloženinách

Poznámka:
* STG - skupina typů geobiocénů
Na území města Opavy podle informací dostupných na stránkách města Opavy je
registrováno několik významných krajinných prvků. Jedná se především o aleje. Nejbližším
registrovaným VKP je Alej s křížkem cca 1,6 km jv. od záměru. Významnými krajinnými
prvky podle § 3, odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Nejbližším VKP je vodní tok Opava, která na V a S kopíruje hranici areálu závodu.
Z hlediska ochrany přírody se hodnocená lokalita nedotýká ani neohrožuje či neovlivňuje
žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, ani se nenachází v oblasti zahrnuté do soustavy Natura
2000. Dotčené území není součástí přírodního parku.
Na ploše plánovaného záměru, ani v její blízkosti, neroste žádný památný strom.
C.II.8. Krajina
Krajina, v níž se posuzované území nachází, má rovinný charakter bez souvislých lesních
porostů. Určujícím krajinotvorným prvkem je síť toků, komunikačními osami jsou silnice I/11
a železniční trať Opava - Ostrava. V krajině je zastoupena venkovská rodinná zástavba
i vícepodlažní panelové domy, podstatné jsou velké průmyslové podniky Akzo Nobel
Coatings CZ, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., KOMAS, spol. s r.o. Obce v okolí jsou
propojeny zpevněnými komunikacemi se živičným povrchem, kromě silnice I/11 se jedná
o komunikace II. a III. třídy, s Opavou jsou spojeny městskou hromadnou dopravou, železnicí
a autobusovou meziměstskou dopravou.
Základní krajinný prvek vytváří údolní niva řeky Opavy. Pro krajinný ráz jsou zde
charakteristické rozsáhlé lány zemědělsky obhospodařované orné půdy. Plochy jsou děleny
občasnými pásy větrolamů, remízů, a doprovodné zeleně odvodňovacích kanálů a toků.
Koeficient ekologické stability zde dosahuje velmi nízkých hodnot. Doprovodná zeleň
liniového charakteru je často ruderalizována a ovlivněna vysokým obsahem dusíku v půdě.
Veškeré dřevinné prvky zde, na rozdíl od přírodě blízké lesní krajiny, mají naprosto zásadní
ekostabilizující a krajinotvorný význam.
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V dotčeném území se nenachází žádný hmotný majetek, který by mohl být záměrem ovlivněn.
Nejbližším hmotným majetkem jsou ostatní budovy v areálu společnosti Teva Czech
Industries s.r.o.
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Architektonické a historické památky
Podle informací dostupných na stránkách Národního památkového ústavu se na území
městské části Opava – Komárov nachází památky zařazené v registru nemovitých památek
Monument Národního památkového ústavu. Výše zmíněné památky jsou uvedeny v tabulce
C.4. Žádná z těchto památek nebude realizací záměru dotčena.
Tabulka C.4.: Památky zařazené v registru nemovitých památek (přírůstky od 3. 5. 1958 do
18. 9. 2009)
Číslo
rejstříku
21649/8-1414
26066/8-1415
29152/8-1427

Opava
Opava

Sídelní
útvar
Komárov
Komárov

Opava

Komárov

Název okresu

Část obce

Památka

Komárov
Komárov

kaple
kaple
výšinné opevněné
sídliště – hradiště,
archeologické stopy

Komárov

Umístění
ulice Dlouhá 9
před vsí
soutok Opavy
a Moravy

Výše uvedené památky byly zapsány do státního seznamu před rokem 1988.
Archeologická naleziště
Záměr je situován v zastavěném území, které má charakter průmyslové zóny a je k těmto
účelům již dlouhodobě využíváno. Navíc je záměr umístěn do stávající budovy, nebude tedy
při jeho realizaci probíhat výstavba (s výjimkou kanalizační přípojky v délce 1,5 metru do
hloubky 1,5 m), nelze tedy očekávat výskyt archeologických nálezů. Obecně se stavební
činnost z hlediska státní památkové péče řídí ustanovením § 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru je napojen na komunikaci I. třídy I/11 na ulici Ostravská, ze které je zřízen
vjezd do oploceného areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Příjezd k záměru (objektu
č. 95) je zajištěn po vnitřní komunikaci. Roční průměr denních intenzit všech vozidel (počet
vozidel za 24 hod) činil v roce 2010 celkem 16 111 vozidel, z toho bylo 2 571 těžkých
nákladních vozidel, 13 445 osobních automobilů a dodávek a 95 motocyklů.
Na J sousedí areál společnosti s železniční tratí Ostrava – Svinov – Opava východ, z níž vede
železniční vlečka přímo do areálu závodu, v současnosti její rozsah byl podstatně redukován,
stále však slouží k zásobování kapalnými organickými rozpouštědly v železničních cisternách.
Takto je dopravován především toluen, dichlormethan, aceton, metanol a hexan.
C.II.11. Jiné charakteristiky životní ho prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být
záměrem dotčeny.
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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 a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr nebude produkovat ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní
vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, výrobky a suroviny), které by mohly mít
přímé zdravotní následky na nejbližší obytnou zónu, případně na zónu rekreace, jež jsou
situovány v dostatečné vzdálenosti od záměru (cca 300 m).
Zdravotní riziko hluku
Současná hluková expozice v dotčeném území je dána především silniční dopravou po
komunikaci I/11 a představuje významný zdroj obtěžování obyvatel. V době provozování
záměru dojde k bezvýznamnému nárůstu hluku v obytné zóně na ulicích Potoční
a Podvihovská, neboť ty jsou v dostatečné vzdálenosti od záměru a jsou situovány za
komunikací I/11. Při výstavbě záměru by určité ovlivnění mohlo nastat, proto bude vhodné
provádět stavební činnost pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin a jenom v pracovních dnech.
Hlučné stavební práce doporučujeme provádět pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
U imisní zátěže z dopravy oxidem dusičitým, oxidem uhelnatým a benzenem budou,
vzhledem k nepatrnému nárůstu dopravy (o 0,01 % pro těžká nákladní vozidla a 0,002 % pro
lehké nákladní automobily a osobní automobily), příspěvky k průměrným ročním
koncentracím v zanedbatelné úrovni a nebudou mít negativní vliv na zdraví obyvatel.
V době stavby záměru (rekonstrukce objektu) budou zdravotní rizika ze znečištění ovzduší
také zanedbatelná, navíc časově omezená po dobu cca 6 týdnů.
Imisní příspěvek záměru - zvýšení výroby účinné látky Semi PAC na dvojnásobek - současný
stav z hlediska zdravotního rizika znečištění ovzduší významně neovlivní.
Vliv surovin a výrobků na veřejné zdraví
Vstupní substance, stejně jako polotovary v jednotlivých stupních syntézy, jsou vysoce účinné
látky - cytostatika - zařazené do 5. skupiny (HAPI), proto bude v projektové dokumentaci
řešena ochrana obsluhy před fyziologickými účinky substance ve všech stupních výroby.
Ostatní suroviny vykazují nebezpečné vlastnosti pro zdraví i životní prostředí. Se všemi
vstupními surovinami bude při transportu, manipulaci, skladování a následném použití
nakládáno dle pravidel české legislativy (zejména na úseku chemických látek) a dle pokynů,
uvedených v provozních předpisech.
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Při dodržení všech podmínek stanovených pro realizaci a provoz zařízení a při důsledné
kontrole odpovědnými orgány nebude mít výstavba záměru ani jeho provoz negativní vliv na
zdraví obyvatelstva s výjimkou jistého navýšení znečištění ovzduší prachem způsobené
přechodně během stavebních prací, provozem autodopravy při dovozu surovin a odvozu
výrobků a provozem technologie emitující znečišťující látky typu VOC. Umístění zařízení je
navrhováno v průmyslové zóně a v blízkosti se nenachází žádný objekt určený k trvalému
bydlení. Uvedené vlivy samotného záměru na okolí budou minimální, z hlediska vlastního
provozu zařízení budou celkové dopady na obyvatelstvo nevýznamné.
Sociální a ekonomické důsledky
Realizace záměru nebude mít negativní sociální důsledky, neboť v oblasti vlivů nepřímých
a psychosociálních, kam lze zařadit např. nespokojenost obyvatel ze zvýšené frekvence
průjezdů nákladních automobilů městem, obavy ze změny kvality ovzduší, nebyly negativní
vlivy indikovány. V oblasti ekonomické lze očekávat příznivý vliv na situaci v zaměstnanosti
spádové oblasti. Dojde ke vzniku 6 nových pracovních míst.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Změna imisní zátěže
Předkládaný záměr není charakterizován, v kontextu všech výrob ve společnosti Teva Czech
Industries s.r.o., jako významný zdroj znečišťování ovzduší. Zvýšení výroby Semi PAC na
dvojnásobek nebude významně zvyšovat všechny emise z provozu celého areálu závodu. Pro
kvantifikaci lze použít analogická data ze stávajícího provozu „Výroba námelových
alkaloidů“, který zahrnuje nynější výrobu Semi PAC a ve kterém se používá stejný systém
likvidace emisí, jako bude nainstalován pro novou linku v objektu č. 95. Opakovaná měření
prokázala, že emise zdaleka nedosahují limity stanovené v integrovaném povolení pro
společnost Teva Czech Industries s.r.o., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství. Nárůst emisí v důsledku zvýšení výroby Semi PAC
na dvojnásobek bude z hlediska produkce emisí ze všech zdrojů v areálu u TOC činit cca 2 %
a u dichlormethanu cca 0,25 %. Konkrétní hodnoty předpokládaných emisí jsou uvedeny
v kapitole č. B.III. Údaje o výstupech. Takto příznivé hodnoty jsou zajištěny vysoce účinnou
nízkoteplotní vymrazovací jednotkou, která byla uvedena do provozu na konci roku 2007
a snížila meziroční objem emisí téměř o čtvrtinu. Výroba nebude zdrojem zápachu.
V době rekonstrukce objektu dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší vlivem
mechanismů zajišťujících stavební, omezeně i zemní práce a nákladních automobilů
dovážejících stavební materiál a technologii. Znečištění ovzduší bude především z prašnosti
vznikající při průjezdu automobilů po znečištěné vozovce a při zemních pracích. Toto
navýšení ovšem bude zcela zanedbatelné a časově omezené na dobu 6 týdnů, proto je
hodnotíme jako bezvýznamné.
Vliv zvýšené dopravní zátěže (1 kamion a 2 až 3 dodávkové vozy do nosnosti 3,5 t za týden)
na emise bude minimální.
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Obyvatelstvo může být ovlivněno jen při nepředvídatelné události – havárii, např. požáru
skladu chemikálií apod.
Obtěžování obyvatel zápachem je, s ohledem na charakter záměru a vzdálenost od nejbližší
obytné zástavby, vyloučeno.
Vlivy na klima
Realizací hodnoceného záměru nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik v dotčeném
území.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Po krátkou dobu rekonstrukce objektu a instalace technologie se mohou hlukové vlivy
projevovat ve vnějším prostředí v areálu závodu a nelze je vyloučit v značně utlumené formě
ani u obytné zástavby. Nejvýrazněji se projeví doprava sutě, stavebního materiálu a výrobního
zařízení pokud bude vedena přes obytnou část. Minimalizace vlivů bude eliminována
prováděním stavební činnosti pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin.
Provoz výrobní linky nebude svou hlukovou zátěží vybočovat z obvyklých hodnot jako
u stávající linky na výrobu Semi PAC a nebude překračovat povolené limity uvnitř ani vně
objektu č. 95. Navíc část technologie bude navázána na stávající skladovací a dopravní
systémy a technologická zařízení a nebude zdrojem nárůstu hluku.
Vibrace
Vibrace budou u záměru vyvolány ve fázi výstavby stavebními mechanismy, ve fázi provozu
pouze velmi omezeně dopravou surovin a výrobků. Vibrace při provozu výrobní linky budou
zanedbatelné. V areálu závodu nebyly za dosavadního provozu zjištěny výskyty
nebezpečných vibrací, které by opravňovaly zařazení do rizikových pracovišť a nejsou
očekávány ani u nové výrobní linky. Vliv vibrací z technologie na obyvatelstvo se s ohledem
na vzdálenost neprojeví.
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde ke vzniku nových zpevněných a zastřešených ploch v území. Bude
provedena pouze rekonstrukce vnitřní části stávajícího objektu a nedojde tedy ke změně
povrchového odtoku. Srážkové vody budou odvedeny do stávající kanalizace s vyústěním do
vodního toku Opava. Při realizaci záměru bude odváděno ze střechy dvoupodlažní části
objektu č. 95 stejné množství srážkových vod jako před realizací záměru - cca 282 m3 za rok.
Vliv na jakost povrchových vod
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal podle
§ 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
integrované povolení č. j. MSK 54166/2006 včetně sedmi změn (8. změna je v současnosti
v řízení) pro provoz zařízení a s ním souvisejících činností zařízení „Výroba aktivních
farmaceutických substancí“. V povolení jsou definovány podmínky monitoringu odběru
povrchových vod, vypouštění odpadních vod z BČOV a vypouštění chladících a dešťových
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vod. Kapacita BČOV je dostatečná a bude vyhovovat i po napojení posuzovaného rozšíření
výroby. Kvalitativní ovlivnění povrchových vod záměrem bude nepatrné.
Kvantitativní ovlivnění průtoku v toku Opavy je vzhledem k produkci odpadních vod ze
záměru (193 m3) minimální.
Na základě námi známých skutečností nepředpokládáme významné negativní ovlivnění
vodního toku v dotčeném území a tím ani negativní ovlivnění životního prostředí.
Havarijní plán bude aktualizován k datu zahájení zkušebního provozu výrobní linky.
Vliv na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických poměrů nedojde, neboť záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu.
Nová výrobní linka v objektu č. 95 bude mít s ohledem na výrobní kapacitu malou spotřebu
pitné vody. V areálu společnosti je režim podzemní vody relativně ovlivněn sanačním
čerpáním podzemní vody. Celková roční spotřeba pitné vody bude cca 193 m3.
Ovlivnění kvality podzemních vod je s ohledem na zabezpečení výroby možné jen při
havarijní situaci nebo z nedbalosti. Rizikovými sloučeninami jsou zejména organické látky.
D.I.5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si nevyžádá zásah do zemědělského půdního fondu. Pozemky určené
k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny. Nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy,
neboť záměr bude umístěn ve stávajícím objektu, ve kterém bude provedena rekonstrukce
a následně instalace technologie.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a zdroje
Záměr nebude mít vliv na okolní horninové prostředí. Bude umístěn do stávajícího objektu.
Při budování kanalizační přípojky bude odkryta vrstva materiálu do hloubky 1,5 metru, podle
terénní rekognoskace se jedná z větší části o navážku. Záměr nebude mít vliv na ložiska
nerostných surovin ani poddolovaná území, neboť se v nejbližším okolí nenacházejí.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry dotčeného území, neboť
bude umístěn ve stávajícím objektu, v území, jež má charakter průmyslové zóny. V důsledku
vlastního provozu objektu nelze předpokládat významné ovlivnění flóry a fauny dotčeného
území.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné zvláště chráněné území ani na žádné
území soustavy Natura 2000. Územní systém ekologické stability nebude provozem objektu
negativně dotčen. Záměr nemůže způsobit ani podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve
struktuře a funkci ekosystému.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území nebude ovlivněna, neboť záměr bude umístěn do stávajícího
objektu, jehož stavební parametry a vzhled se nezmění.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen okolní hmotný majetek. V dotčeném území se nenachází
žádné architektonické památky, proto nedojde realizací záměru k jejich ovlivnění. Možnost
archeologického nálezu v průběhu zemních prací při budování kanalizační přípojky je
vyloučena.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
V souvislosti s provozem záměru je předpokládána týdenní intenzita dopravy v průměrné
úrovni 1 kamionu a 2 až 3 dodávkových automobilů do 3,5 t. Kapalné odpady budou
odváženy 5 autocisternami za rok. Ve srovnání se stávající hustotou dopravy dojde vlivem
záměru k jejímu navýšení u těžké nákladní dopravy o 0,01 %, u lehké nákladní a osobní
automobilové dopravy o 0,002 %. Navýšení intenzity dopravy lze považovat za málo
významné.
Vlivy na jinou infrastrukturu a funkční využití území nejsou očekávány.
D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
D.I.12. Vlivy spojené s havarijními stavy
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v znění pozdějších předpisů,
nedojde, podle podkladů dodaných investorem záměru, k takovému navýšení látek, které by
vedlo k přeřazení objektu ze skupiny A do skupiny B. Havarijní plán bude aktualizován
k datu zahájení zkušebního provozu výrobní linky v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bude zpracován provozní řád pro výrobu Semi
PAC v objektu č. 95. V objektu č. 95 budou instalována zařízení pro detekcí plynů a požární
hlásiče zapojené do dvousmyčkové závislosti.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Záměr bude mít převážně dočasný vliv na kvalitu životní prostředí ve svém nejbližším okolí,
a to jen v období výstavby (rekonstrukce objektu č. 95). Hlavní vlivy budou hluk a emise
(prašnost během bouracích prací). Vlastní provoz výrobní jednotky Semi PAC nebude svými
vlivy vybočovat ze stávajících vlivů ostatní výroby realizované firmou v areálu společnosti
a ve srovnání s celkovým vlivem závodu bude zanedbatelný. Stávající emise do ovzduší i vod
vyhovují stanoveným limitům a mají dostatečnou rezervu, aby pokryly i nárůst emisí z nové
výroby. Vliv záměru na území a populaci bude minimální. Výjimkou mohou být pouze
havarijní situace. Příznivým faktorem je vznik nových pracovních míst.
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Vzhledem k charakteru a umístění záměru bude ovlivnění kvality vody v řece Opavě
zanedbatelné. Míra ovlivnění se s ohledem na technologii čištění vod téměř nezmění
v kvalitativní složce, nárůst vypouštěného množství bude nepatrný (0,04 %). Za stávajícího
stavu jsou plněny limity stanovené pro ČOV a s ohledem na kapacitu ČOV není důvod
očekávat zhoršení kvality vypouštěné vody.
Obdobně jsou plněny i limity pro emise do ovzduší a rozšíření výroby zvýší množství emisí
minimálně. Z tohoto důvodu nelze očekávat při normálním bezporuchovém provozu vznik
stavů, které by nepříznivě ovlivňovaly situace i za hranicemi státu.
Výjimkou může být havárie velkého rozsahu, kdy by mohlo do povrchových vod nebo do
ovzduší uniknout větší množství škodlivin (např. požár centrálního skladu). Nová výroba
riziko stávajících přeshraničních vlivů nezvyšuje.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů. Níže jsou uvedeny podmínky a doporučení specifikované v průběhu
zpracování oznámení, především ta, která jsou nad rámec zákonných předpisů:
Opatření a doporučení pro fázi další přípravy záměru
 Do projektové dokumentace pro stavební povolení zahrnout opatření na zajištění
ochrany horninového prostředí před znečištěním ze stavební činnosti při zemních
pracích a rekonstrukci objektu.
 Zapracovat do dokumentací pro následné správní řízení bilanci výkopových zemin,
seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru. Do
dokumentací uvést konkrétní způsob nakládání s odpady.
 Včas požádat o změnu integrovaného povolení, která musí být schválena před
vydáním stavebního povolení.
 Dokončit studii rizik souvisejících s provozem výrobní linky (HAZOP) a její výsledky
zapracovat do projektové dokumentace.
Opatření a doporučení pro fázi realizace stavby (rekonstrukce objektu a při zemních
pracích spojených s budováním kanalizační přípojky)
 Udržovat čistotu staveniště a příjezdových komunikací na stavbu zametáním
a kropením, včetně případného mytí podvozků vozidel při vyjíždění ze staveniště.
 Údržbu stavebních strojů a manipulaci se závadnými látkami lze provádět pouze na
zabezpečených plochách.
 Neprovádět stavební činnost v době od 21:00 do 7:00 hodin a v mimopracovních
dnech.
 Hlučné stavební práce provádět pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.
 Zabezpečit, aby nedošlo k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku, korigované na provádění stavebních činností (pro hluk ze
stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
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 Provést těsnící zkoušky záchytných van (podlah místností), ve kterých budou
skladovány závadné látky, podle platných předpisů nebo doložit atesty nepropustnosti
izolace skladových a výrobních prostor.
 Nakládat s výkopovou zeminou podle jejich skutečných vlastností.
 V rámci staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů.
 Protokoly o předání případných nebezpečných odpadů budou doloženy ke kolaudační
prohlídce.
 Havarijní plán aktualizovat k datu zahájení zkušebního provozu výrobní linky.
 Zpracovat provozní řád pro výrobu v objektu č. 95.
 Vybavit provoz detekcí plynů a požárními hlásiči zapojenými do dvousmyčkové
závislosti.
Opatření a doporučení pro fázi provozování záměru
 Provádět pravidelnou kontrolu stavu těsnosti produktovodů, provozních i záchytných
jímek.
 Zajistit kontrolu kvality vnitřního prostředí automatickými varovnými systémy
a protipožárním systémem.
 Vybavit příslušná místa sanačními soupravami.
 Dbát, aby nebyla provozována zařízení, která by mohla být významným zdrojem
hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického
celku (např. vzduchotechnika), je třeba navrhnout a stavebně realizovat opatření
vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů
hluku vzduchotechniky apod.). Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla
hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.
 Posoudit, zda je nutné provést aktualizaci bezpečnostního programu s ohledem na
změny vyvolané realizací záměru (podle § 16 zákona č. 59/2006 Sb.).
Kompenzační opatření
Nepředpokládá se potřeba žádných kompenzačních opatření.
Skutečnost, že záměr bude umístěn v objektu původně využívaném pro povrchovou
fermentaci, lze hodnotit pozitivně, neboť bude využita stávající část prázdného objektu,
nebude tedy budován nový objekt.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Výroba Semi PAC v současnosti probíhá v objektu č. 96. Účelem záměru je tedy přenos této
výrobní technologie do prostor v objektu č. 95 při současném navýšení její kapacity
a realizací změn v technologii, které vylepší její úroveň z pohledu použité techniky, provedení
a efektivity.
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. Protože však toto oznámení je zpracováno v počáteční fázi
přípravy celého záměru a nebyly k dispozici podrobnější údaje o některých technologických
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zařízeních a ostatních zařízeních použitých při realizaci záměru, vycházeli zpracovatelé
oznámení při hodnocení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí ze znalostí
obdobných provozů. S ohledem na uvedené neurčitosti jsou stanoveny podmínky, které je
třeba akceptovat ve fázi projekčního řešení při zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen v jedné variantě dané vlastnictvím objektu investorem.

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení, je členěna na grafické a textové
přílohy a na použité podklady a literaturu.
Grafické přílohy:
1. Situace širšího okolí zájmového území v měřítku 1 : 50 000
2. Situace zájmového území s vyznačením prvků ÚSES a velkých zdrojů znečišťování
ovzduší v měřítku 1 : 25 000
3. Koordinační situace záměru v měřítku 1 : 100
Textové přílohy:
4. Protokol o autorizovaném měření č. 061/2011 (ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.)
5. Kopie autorizačního osvědčení zpracovatele oznámení
Použité podklady a literatura:
Culek, M. et al.
1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha.
Demek, J. et al.
1987: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Akademia Praha.
EKOTOXA OPAVA, s.r.o. 2005: Místní program snižování emisí a zlepšování kvality
ovzduší pro město Opavu. Aktualizace analytické části.
EKOTOXA OPAVA, s.r.o. 2006: Místní program snižování emisí a zlepšování kvality
ovzduší pro město Opavu. Návrhová část.
Hrbáč, M.
2004: Ověření hloubkového úniku rozpouštědel u objektu 91 v IVAX
Pharmaceuticals s.r.o., Opava – Komárov.
Hrbáč, M.
2007: Realizace opatření k nápravě starých ekologických zátěží
v IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava – Komárov.
Metodická změna projektu sanace v přechodném období č. 5.
Závěrečná zpráva.
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2010: Provoz a monitoring ochranného čerpání podzemních vod ve
společnosti KOMAS, spol. s r.o. v Opavě – Komárově, dílčí
překlenovací část. Závěrečná zpráva (IV. – IX. 2010).
Krajíček, L. et al.
2010: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Atelier T – plan, s.r.o. Praha.
Moravec, D., Votýpka, J.
1998: Klimatická regionalizace České republiky. Karolinum –
nakladatelství Univerzity Karlovy, vydání 1, 87 s.
Olmer, M. et al.
2006: Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník
geologických věd 23. Česká geologická služba. Praha.
Quitt, E.
1971: Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav
ČSAV. Brno.
Šlachtová, H., Michalík, J., Adamec, V., Volf, O., Jedlička, J.
2009: Dopravně emisní model města Ostravy. Ochrana ovzduší č. 4,
s. 18 – 23.
Vlnas, R., Pecha, M., Sosna, V., Vejvodová, J., Svátková, M., Freisleben, J., Stierand, P.
2010: Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky
2010. ČHMÚ.
VŠB – TUO, FMMI 2007: Korekce výsledků modelování s využitím imisního monitoringu.
Dodatek č. 2 k Rozptylové studii pro město Opava.
Vykoukal, T.
2011: Povodňový řád. Opava – Komárov (červen 2004).
Žídková, P.
2001: Balakom a.s. Stavební úpravy části objektu skladovací haly.
Oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu
přílohy č. 3. Opava.
2006: Integrované povolení právnické osobě IVAX
Pharmaceuticals s.r.o. pro zařízení „Výroba námelových
alkaloidů a submerzní fermentace“ pod č. j. MSK/198228/2006.
2007: Závěr zjišťovacího řízení záměru „Zřízení plynové kotelny pro
teplovodní vytápění a přípravu UTV objektu č. 28, Akzo Nobel
Coatings CZ, a.s.“ pod č. j. MSK 148941/2007.
2009: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje.
Popisy vodovodů: Opava.
2010: Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje.
Aktualizace 2010.
Plán oblasti povodí Odry 2010 – 2015. D. Ochrana před
povodněmi a vodní režim krajiny. Textová část.
Hrbáč, M.

 Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2009. Věstník Ministerstva životního
prostředí, 4/2011. Ročník XXI, částka 4, Praha.
Mapy:
• Krásný, J. red. (1981): Mapa odtoku podzemní vody ČSSR. ČHMÚ, Praha.
• Myslil, V. red. (1987): Základní hydrogeologická mapa ČSSR. Měřítko 1 : 200 000, list
15 Ostrava. ČGÚ, Praha.
• Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000, list 15-32 Opava.
• Základní mapa ČR v měřítku 1 : 25 000, list 15-324 Opava.
• Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000, list 15-32-20 Opava.
• Hydrogeologický informační systém VÚV T.G.M., http://heis.vuv.cz/
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•
•

Internetový portál Moravskoslezského kraje, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
Povodňový plán České republiky, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Podklady z internetu:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, http://drusop.nature.cz/
Česká geologická služba – Geofond, http://www.geofond.cz/
Český hydrometeorologický ústav, http://portal.chmi.cz/
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M., http://heis.vuv.cz/
Informační server městské části Opava – Komárov, http://www.komarov.cz/web/
Internetové stránky Statutárního města Opava, http://www.opava-city.cz/
Internetový portál Povodí Odry, s.p., http://www.pod.cz/
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlukové mapy, http://hlukovemapy.mzcr.cz/
Národní geoportál INSIPIRE, http://geoportal.gov.cz/
Portál MŽP. Systém evidence kontaminovaných míst, http://sekm.cenia.cz/portal/
Povodňový plán České republiky, digitální verze, http://www.dppcr.cz/
Portál Ředitelství silnic a dálnic ČR, http://www.rsd.cz/
Veřejná databáze ČSÚ, http://vdb.czso.cz/vdb/
Pro přílohy č. 1 až 2 byly jako podklad použity zakoupené výtisky map. Podle sdělení
Zeměměřického úřadu není třeba zpoplatňovat užití zakoupeného výtisku map, protože bude
výsledná zpráva předána pouze jednomu klientovi – Teva Czech Industries s.r.o.
F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou známy.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
V areálu společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v katastrálním území Komárov u Opavy je
projektována rekonstrukce části stávajícího objektu č. 95, do které bude přemístěna výroba
semisyntetického Paclitaxelu, nyní realizovaná v objektu č. 96. Současně bude kapacita
výroby zvýšena ze 150 na 300 kg za rok. Na nově instalované výrobní lince budou prováděny
dva syntetické stupně výroby, a to 7 - Boc Paclitaxel a semisyntetický Paclitaxel surový.
Technologické procesy budou sestávat z reakce a následné krystalizace výchozích surovin na
farmaceutickou substanci semisyntetického Paclitaxelu.
Celkem bude pro realizaci záměru zřízeno 6 pracovních míst. Záměr je jednovariantní.
Nároky na infrastrukturní zdroje (voda, elektrická energie) nejsou ničím výjimečné a nečiní
problém.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny především na produkci nebezpečných odpadů,
méně ostatních odpadů a na emise do ovzduší (dané provozem velkého stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší emitujícího a užívajícího těkavé organické látky). Výrobní linka bude
využívat stávající vyhovující centrální skladovací a dopravní systémy. Ve vstupním filtru
surovin budou přejímány jen specifické suroviny pro posuzovanou výrobu. Provoz bude
vybaven detekcí plynů a požárními hlásiči zapojenými do dvousmyčkové závislosti. Výroba
bude umístěna v samostatném požárně odděleném úseku pomocí stavebních konstrukcí a bude
pro ni zpracován před uvedením do provozu zcela samostatný požární řád.
Zvýšení kapacity výroby si vyžádá minimální nárůst dopravní zátěže. Předpokládá se
navýšení týdenní dopravy o 1 kamion a cca 2 až 3 dodávkové automobily do nosnosti 3,5 t.
Odvzdušnění všech technologických zařízení bude zaústěno do sběrných potrubí a vedeno do
pračky s alkalickým pracím roztokem. Vyústění absorbéru bude vedeno do vymrazovací
jednotky ke kondenzaci vodních par a dále do kryogenní jednotky. Tento systém je v závodě
Teva Czech Industries s.r.o již realizován na stejném výrobním zařízení v objektu č. 96
a zaručuje dodržování emisních limitů. Množství produkovaných emisí z hodnoceného
záměru tím bude výrazně sníženo.
Provoz nové linky bude, co se týče hluku, obdobný jako u stávající výroby Semi PAC
v objektu č. 96 a nebude překračovat povolené limity uvnitř ani vně objektu č. 95.
Navrhované zařízení bude produkovat odpadní vody, jež budou svedeny na BČOV, která
vyhovuje kapacitně i technologicky. Vypouštěné vyčištěné vody z BČOV nepřekračují
požadované limity.
Výrobní linka bude zabezpečena oproti únikům chemických látek do horninového prostředí,
vod i ovzduší.
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Navrhovaný záměr nebude vykazovat při běžném provozu žádné podstatné změny vlivů na
životní prostředí oproti stávajícímu stavu. Zkušenosti ze stávajícího provozu a systém
zabezpečení oproti mimořádným situacím je zárukou, že záměr bude ekologicky přijatelný.
Nová výroba riziko stávajících přeshraničních vlivů nezvyšuje. Záměr není situován
v záplavovém území.
Další vlivy na životní prostředí jsou nevýznamné, protože záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu, ve kterém proběhne rekonstrukce vnitřních prostor a instalace technologie. Jediné
zemní práce budou souviset s vybudováním kanalizační přípojky v délce 1,5 metru do
hloubky 1,5 m. Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody
a krajiny zvláštnímu režimu. V místě záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde
vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenacházejí se zde prvky
územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. V prostoru záměru se
nevyskytují žádné chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. V širším okolí záměru
se nachází registrovaný významný krajinný prvek Alej s křížkem. Posuzovaný záměr však do
tohoto VKP nezasahuje. Nedojde také k ovlivnění krajinného rázu.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je umístění záměru navrhováno mimo
obytnou zónu a v blízkosti se nenachází žádný objekt určený k trvalému bydlení. Vlivy
samotného záměru na okolí budou minimální, z hlediska vlastního provozu zařízení budou
celkové dopady na obyvatelstvo nevýznamné.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů. Zpracovatelem oznámení jsou doporučena opatření, která budou
minimalizovat vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda,
půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, popř. jiné) jsou tedy možné vlivy záměru
„Zvýšení výrobní kapacity semisyntetického paclitaxelu v objektu č. 95“ přijatelně
nízké.

ČÁST H - PŘÍLOHA
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace vydané odborem hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města
Opavy dne 16. 11. 2011 pod č. j. MMOP 116812/2011 / OHA a ÚP / Pa.
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ZPRACOVATELÉ OZNÁMENÍ
Zpracovatelé oznámení
Datum zpracování oznámení: 21. 11. 2011
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Hana Koppová
držitelka autorizace k posuzování vlivů
na životní prostředí č. j. 8485/992/OPVŽP/94
prodloužení autorizace č. j. 18550/ENV/11
dne 4. 4. 2011

Na zpracování oznámení se podílela:
Jméno a příjmení

Bydliště

Firma

Telefon

Ing. Květoslava Bartošová

Bílovec

AQUATEST a.s.

581 041 815
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