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ást A. Identifika ní údaje
A I.1. Obchodní firma – oznamovatel
SmVaK Ostrava, a.s.
Zastoupen: ing. Jan Tlolka, editel kanalizací

A I.2. I
I : 45 19 36 65
DI : CZ 45 19 36 65

A I.3 Sídlo
T . 28. íjna 117, Ostrava, PS 709 45

A I.4. Jméno, p íjmení bydlišt

a telefon oprávn ného zástupce

oznamovatele
Ing. Jan Tlolka, editel kanalizací
Sídlo: T . 28. íjna 169, 709 45 Ostrava
Telefon: 603 489 110
Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s., odšt pný závod Ostrava
Adresa: Varenská 49, 729 02 Ostrava
e-mail : sweco@sweco.cz
Zodpov dný projektant: Ing. Milan T askoš
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A II.1. Zpracovatel oznámení
RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon

A II.2. I
I : 13 59 45 16
DI : CZ 5511021340

A II.3 Sídlo
Pr kopnická 24
700 30 Ostrava

A II.4. Jméno, p íjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení
RNDr. Alexander Skácel, CSc.
Bydlišt : Pr kopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih
Telefon: 777 674 897

ást B. Údaje o zám ru
B I. Základní údaje
B I.1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy 1
„ OV Karviná – hygienizace kalu“, dále pouze „ OV KI".
Zám r napl uje podle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis dikci
bodu 10.4. „Skladování vybraných nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, toxických pro reprodukci, nebezpe ných pro životní prost edí) a pesticid
v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobk , barev a lak v množství nad
100 t“. Zám r je za azen do kategorie II p ílohy . 1 zákona, podléhá tedy zjiš ovacímu
ízení. Kompetentním ú adem pro zám r tohoto charakteru je p íslušný krajský ú ad, v tomto
p ípad Krajský ú ad Moravskoslezského kraje.
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B I.2. Kapacita (rozsah) zám ru
Projektovaný zám r bude umíst n v severovýchodní ásti areálu stávající istírny odpadních
vod ( OV) m sta Karviná v návaznosti na stávající provozovanou budovu kalového
hospodá ství, kde bude zabírat jednu plochu velikosti 2,2x2,2m, která je v sou asné dob
tvo ena asfaltovou zpevn nou plochou pro pojezd automobilní kolové techniky (sou ást
komunika ní sít areálu

OV). Zám r tvo í novostavba zásobního sila pro CaO o objemu

12m3, dopravní cesty pro skladovanou chemikálii a drobné úpravy a dopl ky budovy
kalového hospodá ství, které zajistí pot ebné propojení technologických cest a upraví
k tomuto ú elu i p ilehlou ást budovy kalového hospodá ství (nap . úprava p iléhajících vrat,
dopln ní odv trávání vnit ního prost edí haly kalového hospodá ství).
Plocha pod budoucím silem pro uskladn ní CaO je technicky zabezpe ena proti p ípadnému
havarijnímu úniku skladované látky zvýšeným okrajem kolem sou asné zabezpe ené
zpevn né asfaltové plochy. Zpevn ná plocha je opat ena nepropustnou vrstvou, která je
odvodn na do vnitroareálové kanalizace, jenž je zaúst na do vstupní erpací stanice

OV.

Projektovaná kapacita p i sypné hmotnosti CaO udávané projektantem (1000 kg/m3) a objemu
12 m3 p edstavuje max 12 t skladované chemikálie. Okolní zpevn né plochy nebudou
zám rem dot eny a nezm ní se ani jejich spádové pom ry. Deš ové vody z plochy sila budou
svedeny po sou asné zabezpe ené zpevn né ploše do vnit ní kanalizace areálu a budou
zpracovány jako sou ást išt ných odpadních vod. Vlastní budova kalového hospodá ství se
p dorysn ani stavebn významn nezm ní. Výškov silo mírn p esáhne výšku budovy
stávajícího kalového hospodá ství (o cca 60 cm).
Investi ní zám r „ OV KI“ je projektován v území, které je ur eno pro innost tohoto druhu
a které zahrnuje pouze zastav né plochy a nádvo í.

B I.3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
NUTS II: Kraj Moravskoslezský
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná
KÚ: Staré M sto u Karviné
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B I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)
Jedná se o výstavbu nového dopl ku stávajícího technologického za ízení investora v areálu
stávající provozované
z m sta Karviná.

OV Karviná, která p ijímá komunální a pr myslové odpadní vody

OV Karviná leží severozápadn

od osídlené oblasti m sta Karviná

v místech, která jsou územním plánem, v etn jeho zm n . 1-9 za azeny do zóny výrobní –
služby a sklady (U-Vs), do zastav ného území s ur ením pro funkci

OV. Zám r bude

realizován na pozemcích, které jsou v majetku investora. Provoz zám ru bude organizován ve
dvou režimech – pln ní zásobního sila a jeho postupné vyprazd ování. Sou ástí stavebního
ešení zám ru je p ebudování zpevn né asfaltové plochy, na které bude silo umíst no.
Zám r je umíst n v pr myslovém areálu, v jeho okolí se nalézají pouze pr myslov
využívané plochy, zahrádky a h bitov. Zám r leží mimo souvisle zastav né ásti m sta
Karviná

s trvalým

osídlením,

nejbližší

východoseverovýchodním sm rem. Dopravn

osídlený

objekt

je

vzdálen

325m

je tato lokalita dostupná po stávající

komunika ní síti, zám r neklade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu.
Kumulace s jinými zám ry se nep edpokládá, v okolí se obdobné provozy nevyskytují.

B I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní
v etn p ehledu zvažovaných variant a hlavních d vod (i z hlediska ŽP) pro jejich výb r,
resp. odmítnutí
Zám r svou realizací zajistí možnost kontinuální hygienizace stabilizovaného odvodn ného
kalu pomocí stabilního za ízení, bez nutnosti využívání mobilního za ízení, které je
v sou asné dob v provozované technologii využíváno. Hygienizace produkovaného kalu je
p itom nezbytná pro zajišt ní zdravotní nezávadnosti kalu a pro jeho za azení mezi odpady
kategorie „O“ – ostatní. Nutnost hygienizace kalu vychází z požadavku osoby pov ené
ministerstvem zdravotnictví

R pro hodnocení nebezpe né vlastnosti H9 – infek nost. Jako

technologicky sch dná se jeví pouze možnost využití CaO. Tento zp sob hygienizace je již na
lokalit provozován pomocí mobilního za ízení. Realizace hodnoceného zám ru umožní
stabiln jší provoz kalového hospodá ství OV Karviná a uvolní kapacitu mobilního za ízení
pro pot eby jiných istíren odpadních vod provozovaných investorem.
Lokalitní varianty nejsou zvažovány, umíst ní zám ru „ OV KI“ odpovídá dispozi nímu
ešení stávajících objekt

v areálu

OV a nezbytnosti umíst ní zásobního sila tak, aby
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dopravní cesty navazovaly na stávající technologii zpracování produkovaného p ebyte ného
kalu (sedimentace, stabilizace, odvodn ní).
Technické varianty nejsou zvažovány ani rozpracovány, nebo realizace zám ru je vázána na
stávající technologii išt ní odpadních vod a provoz kalového hospodá ství, které zám rem
nebudou dot eny. Jedná se o technologické dopln ní stávajícího provozu, kdy bude zajišt n
kontinuální provoz hygienizace kalu.
Zájmové území neleží v oblasti p írodního parku ani v blízkosti jiné chrán né ásti p írody.
Lokalita není umíst na v oblasti chrán né oblasti p irozené akumulace vod. Technické ešení
investi ního zám ru „ OV KI“ zaru í, že svým provozem nem že negativn ovlivnit ani
p dní prost edí v areálu, riziko kontaminace podloží je díky technickému ešení zám ru
zanedbatelné.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Karviná. P i realizaci zám ru se nepo ítá
se zm nou spádových pom r v areálu. Deš ové vody z objektu zásobního sila jsou ešeny
pomocí stávající zabezpe ené asfaltové plochy, která je odvodn na do stávající vnitroareálové
kanalizace s odvedením vod do vstupní erpací stanice.

B I.6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Stavba obsahuje stavební objekty:
SO 27 – Budova kalového hospodá ství – hygienizace kalu
Provozní soubory:
PS 23

Hygienizace kalu

DPS 23.1

Hygienizace kalu - strojn -technologická ást (ST )

DPS 23.2

Rekonstrukce hrubého p ed išt ní - elektrotechnologická ást

DPS 23.3

Rekonstrukce hrubého p ed išt ní - S TP

Popis jednotlivých SO
SO 27 – Budova kalového hospodá ství – hygienizace kalu
Základ pod silo bude mít rozm ry 2,2x2,2x1,3m, vlastní silo bude mít zásobní objem 12m3.
Postup výstavby: Provede se vybourání ásti asfaltové plochy a betonáž nového základu. Po
vyzrání betonu se provede osazení sila a soustavy dopravník . Sou asn

se v objektu

kalového hospodá ství vybuduje p ístupová plošina, která zakryje nádrže p ípravy flokulantu.
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Po osazení dopravník bude provedeno za išt ní prostup p es st ny a vým na 1ks vstupních
vrat. Nakonec prob hne napojení elektro a S TP (systém ízení technologických proces ).
Staveništ je p ístupné z hlavní komunikace po stávající obslužné komunikaci.
Výkopek bude odvážen na deponii, zemina bude uskladn na po dobu výstavby na
mezideponii v blízkosti staveništ .
Drobné stavební úpravy objektu kalového hospodá ství budou zahrnovat:
P ístupová plošina
Nosná konstrukce, v etn žeb íku a zábradlí je navržena z kompozitu, poch zí plocha je
navržena z plných kompozitních desek. St na je navržena z polykarbonátových desek
p ichycených na nosnou konstrukci plošiny. Spodní ást st ny je do výšky 2m navržena ze
4ks posuvných dílc , jimiž je možno otev ít kteroukoli ást pro p ístup k za ízení pod
plošinou.
Dopravníky
Pro osazení nových dopravník

budou provedeny pr razy st nami. Po osazení systému

dopravník se tyto za istí a zat sní pomocí cementot ískových desek. Stejným zp sobem
bude zat sn n stávající prostup st nou z místnosti odvod ování kalu.
V trání
Bude provedeno vybourání otvoru pro ventilátor. Po osazení ventilátoru bude prostor ost ní
za išt no cementovou maltou.
Vrata
Stávající ocelová vrata nelze po osazení sila otev ít do maxima, proto budou vym n ny za
roletová, ve venkovním provedení (z vn jší strany objektu)
Popis p edpokládaného provozu zám ru „ OV KI“
Bude použita metoda hygienizace kalu nehašeným páleným vápnem (CaO). Tato metoda
spo ívá v kontinuálním dávkování páleného vápna do odvodn ného kalu a jeho následném
ádném smísení s tímto kalem. P i tomto procesu dochází k alkalizaci kalu (až na hodnotu pH
12) a k chemické exotermní reakci, kdy teplota kalu dosahuje až 55 °C. Zárove však dochází
k uvol ování a úniku dusíku do ovzduší ve form NH3. Tato technologie hygienizace je na
OV Karviná provozována již v sou asnosti ve stávajícím objektu kalového hospodá ství
pomocí mobilního za ízení. Realizací zám ru bude toto mobilní za ízení nahrazeno stabilní
kontinuální hygienizací.
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Linka stabilní kontinuální hygienizace kalu je dimenzována na následující vstupní údaje a
parametry, které odpovídají stávající produkci kalu po jeho zahušt ní a odvodn ní v etn
pot ebné provozní rezervy:
Ro ní produkce odvod. kalu na výstupu z odst edivky:

ca 3500 t/rok

Pr m rné zahušt ní (obsah sušiny) tohoto kalu:

25÷30%

Ro ní produkce kalu, vyjád ená v celkové sušin :

870÷1050 t/rok

Výkon odvod ovací jednotky (na výstupu z odst edivky): max. 3,2 m3/h
(p i sušin 25%)
Základní kapacitní a výkonové parametry nov

navrhované hygieniza ní linky jsou

následující:
Forma použitého vápna:

Práškové mleté nehašené vápno (CaO),
sypná hmotnost ca 1000 kg/m3

Velikost dávky CaO:

100 až 250 kg CaO na tunu sušiny kalu

P edpokládaná celková spot eba CaO:

ca 200 t CaO za rok

Rozsah dávkovaného množství CaO:

Q = 60 – 200 kg/h

Kapacita zásobního sila CaO:

ca 12 m3.

Uvedené projektované údaje obsahují i pot ebnou rezervu, provozní zkušenost odpovídá
spot eb cca 40% projektované kapacity, tj. 80 t CaO/rok.
Provoz zám ru p edpokládá následující harmonogram využívání:
1. Pln ní zásobníku:
P i spot eb CaO 80 – 200 t/rok a objemu zásobního sila 12 m3 se po ítá s nutností
pln ní 7 – 16 krát ro n . Pln ní zásobníku bude zajišt no automobilní cisternou,
p edpokládá se 1 cisterna na jedno napln ní. Uvedený provozní režim proto
p edpokládá p íjezd a odjezd 7 – 16 automobilních cisteren/rok. P edpokládaná
dopravní intenzita je proto zanedbatelná. P i pln ní bude využito recirkulace
vzdušniny mezi zásobním silem a plnící autocisternou, emise CaO do ovzduší proto
nebudou unikat. Silo je na vrcholu opat eno i prachovým filtrem s funkcí
automatického oklepávání.
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2. Provoz zásobníku:
P i produkci stabilizovaného odvodn ného kalu bude CaO ze zásobního sila
dopravováno p es st nu zakrytými šnekovými dopravníky do stávající dopravní cesty
kalu, kde budou oba materiály smíseny. P itom prob hne alkalizace kalu stejným
zp sobem, jaký je doposud zajiš ován pomocí mobilního za ízení. P i projektované
kapacit , která vychází z dlouhodobé produkce kalu a sou asné spot eby CaO v OV
Karviná vysta í objem zásobníku na 3 – 7 týdn provozu. Poté bude zásobník znovu
napln n. P i využití logistické p epravní metody doru ení „just in time“ není nutno
po ítat se zásobou CaO pro p echodné období (než p ijede plnící autocisterna).
Zp sob realizace výstavby zám ru:
Výstavba zám ru „ OV KI“ bude probíhat jako jednorázov realizovaná akce bez etapizace
výstavby. Dopravní frekvence bude v období výstavby p edstavovat b žn

cca 10

vozidel/pracovní den. P itom venkovní práce spojené s bouráním stávající zpevn né plochy a
výstavbou venkovních objekt (základ a jeho osazení zásobním silem) a úpravy vn jšího
oplášt ní budovy kalového hospodá ství v etn instalace vrat a v trání budou probíhat po
dobu cca 2 m síc , pouze v denní dob . Vybavení a instalace vnit ní technologie bude
probíhat již ve vnit ním prost edí budovy kalového hospodá ství a bude probíhat po dobu cca
2 m síc (soub žn s dokon ením n kterých venkovních prací). Terénní úpravy ani ozelen ní
areálu nejsou vzhledem k charakteru zám ru „ OV KI“ relevantní.
Pro zajišt ní bezpe nosti provozu bude využita na okolní asfaltová plocha, která je odvodn na
do stávající vnitroareálové kanalizace s odvedením vod do vstupní erpací stanice.

B I.7. P edpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokon ení
Zahájení – duben 2013 (p edpoklad)
Doba výstavby nep ekro í lh tu 3 m síc aktivní stavební innosti

B I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná (pov ený obecní ú ad)
KÚ: Staré M sto u Karviné, 664197
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B I.9. Vý et navazujících rozhodnutí
Podle § 10 odst 4 a správních ú ad , které budou tato rozhodnutí vydávat
Podle charakteru zám ru a s ohledem na jeho umíst ní bude navazujícím rozhodnutím pouze
územní a rozhodnutí stavební povolení, p íslušným správním ú adem bude Stavební ú ad
Karviná, p ípadn p íslušný vodoprávní ú ad (KÚ MSK).

B I.10. Investi ní rozsah akce:
3 500 000,- K (bez DPH, p edpoklad dle cenové hladiny 2012)
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B II. Údaje o vstupech
B II.1. P da a její zábor
Investi ní zám r „ OV KI“ se dotkne následujících pozemk

v katastru m sta Karviná

uvedených v tabulce . 1:
Na dot ené lokalit v areálu

OV Karviná se bude po jeho realizaci jednat o zastav nou

plochu a nádvo í p dorysné velikosti 2,2x2,2m, která bude tvo ena betonovým povrchem
základu zásobního sila. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu z hlediska ochrany
životního prost edí.
Tab. . 1: Dot ené parcely v m st Karviná
katastrální
parcelní .
území
Staré M sto u
Karviné
Staré M sto u
Karviné

651/3

SmVaK Ostrava a.s.

645/27

SmVaK Ostrava a.s.

druh pozemku
Vým ra
podle katastru
(m2)
nemovitostí
Zastav ná plocha
483
a nádvo í
Ostatní
13937
komunikace

Zám rem nebudou dot eny další pozemky, dopravní napojení zám ru využije stávající
komunika ní sí v areálu OV Karviná.
Realizace investi ního zám ru „ OV KI“ se dotkne uvedených parcel v nepatrném rozsahu.
Zám r nevyžaduje zábor ZPF, plochy PUPFL nebudou dot eny.
Jiné plochy nebudou investi ním zám rem „ OV KI“ dot eny.
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B II.2. Voda, její spot eba a odb r
Technický provoz zám ru „ OV KI“ nep edpokládá spot ebu pitné vody. Jeho realizace
nevyvolá vznik nových pracovních míst a není proto pot eba uvažovat se odb rem vody pro
fyziologickou spot ebu pracovník ani jejich sociální zázemí.
Technologická voda nebude p i provozu zám ru využívána, nároky na b žnou údržbu
zásobního sila ani na jeho provoz technologickou vodu nevyžadují. Naopak je vzhledem
k reaktivit skladovaného CaO nezbytné zachovávat uvnit sila, v plnících potrubích i na
dopravních pásech suché prost edí, aby nedošlo k nežádoucí reakci nebo technologické
poruše za ízení.

B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Provoz zám ru „ OV KI“ má nároky pouze na elektrickou energii pro provoz dopravník a
v trání haly kalového hospodá ství. Pln ní zásobního sila budou zajiš ovat autocisterny,
doba pln ní nep esáhne 2 hodiny. Jiné surovinové ani energetické zdroje nejsou pot ebné.
Projektovaný p íkon pro provoz zám ru iní celkov 3,5 kW a zahrnuje provoz dopravník a
v trání. P edpokládaná spot eba elektrické energie zám ru „ OV KI“ bude

init 4,5

MWh/rok (p i cca 10 hod provozu/den p i po tu pracovních dn 250/rok na instalovaný max.
p íkon).
Pro provoz v zimním období se bude prostor v budov kalového hospodá ství pod plošinou
temperovat na +5°C. Toto je ešeno stávajícím teplovodním vytáp ním a uzav ením tohoto
prostoru pod plošinu.
Mezi vstupy zám ru je nutno zahrnout také spot ebu CaO v množství cca 200 t/rok.
Maximální okamžitá kapacita skladování CaO p i objemu zásobního sila 12m3 a sypné
hmotnosti 1000 kg/m3 iní 12t.
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B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Sou ástí investi ního zám ru není dobudování infrastruktury. Provoz na p íjezdové
komunikaci ani vnitroareálové komunika ní síti nebude po realizaci zám ru významn
zm n n, nebo intenzita provozu zám ru „ OV KI“ je ve srovnání se sou asnou dopravní
intenzitou zanedbatelná.
V období výstavby se p íprava všech ploch i stavební innost bude odehrávat mimo ve ejné
komunikace na dot ených plochách uvnit areálu

OV Karviná. Vzhledem k rozsahu

investice bude tento vliv pouze krátkodobý, stavební provoz bude p estavovat pouze cca 10
vozidel/den.
V období provozu zám ru „ OV KI“ bude vyvolaná dopravní aktivita zanedbatelná,
o ekává se p íjezd a odjezd 7 – 16 autocisteren/rok.

Skácel A., 2012: „ OV Karviná – hygienizace kalu". Oznámení dle p ílohy . 3 zák. . 100/2001 Sb.
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B III. Údaje o výstupech
B III.1. Ovzduší
a) bodové zdroje zne išt ní ovzduší
V období výstavby ani v období provozu se nep edpokládá výskyt nových bodových zdroj
zne išt ní ovzduší ve srovnání se sou asností. Pln ní zásobního sila z autocisteren bude
zajišt no uzav eným okruhem, kdy nebude unikat CaO ani vzdušnina z pln ného sila do
ovzduší. Dopravníky CaO budou zakrytovány a zajišt ny proti vstupu vlhkosti, což zajistí i
ochranu vn jšího prost edí proti úniku CaO z dopravník ven.
Podrobn jší komentá zasluhuje problematika emisí NH3. Jedná se o látku, která je ve
stabilizovaném odvodn ném kalu p ítomna ve form NH4+ i v plynné form (NH3), které
mohou navzájem p echázet. Zm nou pH p i hygienizaci kalu vápn ním dochází k posunu
disocia ní konstanty a NH4+ p echází více na plynný NH3, který je uvol ován. Bez vápn ní
kalu je stejné množství NH3 uvol ováno postupn , nebo k reakci
NH4+

NH3

dochází v d sledku snižování volného NH3 jeho uvol ováním z kalu do volného ovzduší.
Hygienizací kalu tedy nevznikají nové emise, pouze dochází ke zm n

asové charakteristiky

p echodu uvedených dvou forem slou enin dusíku. Z uvedeného komentá e plyne, že
-

stejné množství emisí NH3 je z kalu uvol ováno i bez hygienizace, nap íklad p i jeho
manipulaci, p evozu a skladování (pokud není kal bezprost edn využit nap . jako
hnojivo pro dotaci p dního dusíku)

-

stejné množství NH3 je z kalu uvol ováno i bez realizace zám ru „ OV KI“ p i
použití mobilního hygieniza ního za ízení v sou asné dob

Množství emisí NH3 bylo projektantem vypo ítáno s využitím popsaného principu na základ
obsahu laboratorn zjišt ného obsahu amonných iont v kalu OV Karviná. Maximální emise
(kdy 100% NH4+ p ejde na NH3) byly takto spo ítány na 285,3 kg/den, p i 10 hodinách
denního provozu 28,53 kg/hod. Uvedené emise NH3 jsou uvol ovány již v sou asné dob p i
použití mobilního hygieniza ního za ízení a realizací zám ru „ OV KI“ se tento stav
nezm ní.
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b) plošné zdroje zne išt ní ovzduší
V období výstavby se plošné zdroje zne išt ní ovzduší projeví jako krátkodobý d sledek
provád né stavební p ípravy na lokalit a p ípravy zpevn né plochy pro základ zásobního sila
v etn betonáže. Jedná se o krátkodobý vliv (max. 1 m síc), na který naváže období stavební
realizace – osazení zásobního sila a instalace dalších ástí technologie nakládání s CaO.
Jako významný prvek se p i omezení tohoto zdroje zne išt ní uplatní logistika provedení
stavebních prací a technologie nakládání s materiálem – odstran ní sou ástí zpevn né plochy
a bouraných ástí z plášt budovy kalového hospodá ství, odt žení zeminy na hloubku
základu pro zásobní silo, a p edevším snižování prašnosti udržováním pot ebného stavu
vlhkosti manipulovaného materiálu. Pro omezení vliv zám ru na ovzduší a omezení vlivu
plošných zdroj zne išt ní ovzduší je významné také rychlé provedení všech stavebních prací
souvisejících se zvýšenou prašností.
V období provozu se nebude zám r „ OV KI“ chovat jako plošný zdroj zne išt ní ovzduší.
c) liniové zdroje zne išt ní ovzduší
V období výstavby se jako liniový zdroj zne išt ní projeví aktivita související s p esunem
materiálu a p ípravou plochy pro vlastní stavbu. V pr b hu výstavby bude z lokality
odstran n materiál, který tvo í vrchní vrstvu dot ené plochy a vybourané ásti budovy
kalového hospodá ství. Tento materiál v etn výkopku bude odvážen na deponii, zemina
bude uskladn na pod dobu výstavby na mezideponii v blízkosti staveništ a využita v areálu
OV Karviná.
Na lokalitu bude dovezen pot ebný stavební materiál a technologie zám ru, které p edstavují
pr m rn 10 p íjezd (= 20 pr jezd ) nákladních vozidel/prac den, nárazov lze p edpokládat
intenzivn jší provoz (nap . p i skrývkách, zemních pracích apod.). Vliv tohoto zdroje
zne išt ní bude krátkodobý. Mimoto budou v lokalit pracovat stavební stroje pro p ípravu
zpevn né plochy a betonáž. Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací (základ pro silo
bude mít rozm r 2,2x2,2m) bude tento provoz zanedbatelný a nebude zdrojem nep im eného
zhoršení kvality ovzduší.
V období provozu se jako liniový zdroj zne išt ní ovzduší projeví provoz nákladních vozidel
v souvislosti s logistikou pln ní zásobního sila zám ru „ OV KI“. Tento faktor již byl
zmín n v souvislosti s nároky na dopravní infrastrukturu. Bližší modelování a hodnocení
tohoto zdroje není vzhledem k jeho zanedbatelnému rozsahu pot ebné, jedná se o p íjezd a
odjezd cca 7 – 16 autocisteren/rok.
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B III.2. Odpadní vody

Množství odpadní vody
Výstavba za ízení nep edpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou p i stavebních
úpravách malého plošného rozsahu a osazování typizovaných technologických objekt . Tyto
vody nebudou obsahovat závadné cizorodé látky a budou svedeny do stávající kanalizace
areálu OV Karviná.
Provoz zám ru „ OV KI“ nebude produkovat splaškové ani technologické odpadní vody.
Stávající odkanalizování areálu OV Karviná nebude zám rem dot eno.
Deš ové vody budou tvo eny vodami ze zásobního sila. Tyto vody budou stékat po okolní
stávající zabezpe ené zpevn né asfaltové ploše do vnit ní kanalizace

OV a budou poté

išt ny spole n s ostatními odpadními vodami.
Deš ové vody ze st echy objektu kalového hospodá ství budou zpracovány beze zm ny.
Zám r „ OV KI“ množství ani kvalitu t chto vod neovlivní, nebo bude využito pouze
vnit ní prost edí haly tohoto objektu bez významné stavební úpravy.

B III.3. Odpady
Odpady budou vznikat v souvislosti se zám rem „ OV KI“ po dobu výstavby. V období
provozu nebude vznikat samostatn

žádný odpad, provoz zám ru „ OV KI“ do již

produkovaného odpadu – kalu OV Karviná (kat. . 19 08 05) – p imísí CaO ze stacionárního
zásobního za ízení pro hygienizaci za ízení náhradou za využití sou asného mobilního
hygieniza ního za ízení.
V období výstavby se bude jednat p edevším o odpadní stavební materiál a odpadní materiál,
který má charakter obal z instalovaných ástí technologie a vybavení haly objektu kalového
hospodá ství. Vyt žená zemina p i výstavb bude použita p ednostn p i povrchové úprav
terénu v areálu s minimalizací jejího odvozu mimo lokalitu a i v tomto p ípad

bude

projednána možnost jejího využití na jiném míst nap . pro stavební ú ely, p ípadn pro ú ely
rekultivací.
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Tab. 2: Bilance odpadu vznikajícího p i výstavb zám ru „ OV KI“
Název a druh odpadu
Beton, su
Zemina a kamení
Odpadní obaly
Sm sný komunální odpad

Kód
odpadu
17 01 01

Kategorie Likvidace
odpadu
O
využití pro
terénní úpravy
17 05 04
O
materiálové
využití
15 0101 -09*
O
recyklace
20 03 01

O

skládka

Odhad P vod odpadu
množství
25 t
Odstran ní sou asných
stavebních ástí
20t
P íprava stavební plochy
1t
1t

Zbytky p i realizaci
stavby a technologie
Provoz staveništ

V období provozu budou vznikat pouze odpady z údržby technologie sila a dopravník (nap .
opot ebované a poškozené kovové a nekovové sou ásti), které budou odebírány smluvním
subjektem jako sou ást provád ných servisních a opravá ských prací.

B III.4. Hluk a vibrace
Období výstavby investi ního zám ru „ OV KI“ bude produkován stavební hluk p i
bouracích a zemních pracích, p íprav staveništ pro stavbu zpevn né plochy a p i betonáži a
instalaci zásobního sila. B hem této doby bude provedena nejvýznamn jší ást výstavby
zám ru „ OV KI“, p i vlastní instalaci technologie zám ru budou již práce probíhat uvnit
haly objektu kalového hospodá ství a nebudou již produkovat významné emise hluku.
Stavební hlu nost se projeví asov omezeným hlukem stavebních mechanism

v ploše

hodnoceného zám ru „ OV KI“ a bude probíhat pouze v denní dob po dobu cca 2 m síc .
V období provozu areálu nebude zám r „ OV KI“ nep im eným zdrojem technologického
ani dopravního hluku. Pohyb techniky v areálu OV bude zanedbatelný a bude p edstavovat
cca 7 – 16 autocisteren/rok. Provoz dopravníku CaO bude zakrytován pro ochranu proti
vlhkosti a nebude také zdrojem nep im eného hluku. Zám r je p itom umíst n uvnit areálu
OV, s dostate nou vzdáleností od jeho okraje.
V okolí zám ru „ OV KI“ se nevyskytují objekty s funkcí trvalého bydlení, kde by mohli být
obyvatelé objektivn

i subjektivn obt žování hlu ností z provozu hodnoceného areálu.

Nejbližší objekt s funkcí bydlení se vyskytuje ve vzdálenosti 325 m od zám ru a leží na
protilehlé stran objektu kalového hospodá ství, takže tato budova bude v i nejbližšímu
objektu plnit funkci protihlukové bariéry.
Jiné zdroje hluku ani vibrací se v d sledku provozu zám ru „ OV KI“ neprojeví.
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C.

Údaje

o

stavu

životního

prost edí

v dot eném území
C I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
Vymezená plocha pro realizaci zám ru „ OV KI“ není sou ástí ZPF. Dot ené parcely se
nalézají v ploše ur ené územním plánem, v etn jeho zm n . 1 – 9 za azeny do zóny výrobní
– služby a sklady (U-Vs), do zastav ného území. V dosahu investi ního zám ru nejsou další
prvky významné z hlediska ochrany p írody nebo ochrany složek životního prost edí, které by
mohly být zám rem „ OV KI“ významn ovlivn ny. Zám r neovlivní vodní hospodá ství ani
vodohospodá ské pom ry v okolí. P i provozu zám ru „ OV KI“ nebude v budoucnu
docházet ke kontaktu se zemním a horninovým prost edím ani s recipienty charakteru
povrchových vod.
Plochy PUPFL ani ZPF nebudou zám rem dot eny.
Lokalita leží mimo osídlenou ást intravilánu m sta Karviná. V jejím blízkém okolí se
nenalézají obytné objekty, které by mohly být výstavbou i provozem zám ru významn
negativn ovlivn ny.

C.I.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES)
Se zájmovou plochou nejsou v kontaktu žádné skladebné prvky územního systému
ekologické stability. Zám r nezasáhne do ochranného pásma žádného ze skladebných prvk
ÚSES.

C.1.2. Zvlášt chrán ná území, p írodní parky, významné krajinné prvky
(VKP)
Zvlášt chrán ná území se v dosahu vliv zám ru „ OV KI“ nenalézají. Stejn tak se v okolí
zám ru nenachází p írodní park. Tato území nebudou realizací zám ru dot ena.
Významné krajinné prvky (VKP) se v okolí zám ru „ OV KI“ nenalézají (jedná se o VKP ze
zákona i VKP podle § 6 zákona 114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ).
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Jiný typ chrán ného území:
Lokalita a posuzovaný zám r se nenachází v území CHOPAV (chrán ná oblast p irozené
akumulace vod). Jiný typ chrán ného území na lokalit je ochranné pásmo

OV Karviná.

Ú elem zám ru je ale zlepšení technologie kalového hospodá ství a pro innost tohoto
objektu je zám r pot ebný a p ínosný. Další ochranná pásma, v etn t ch, které s ochranou
p írody nesouvisí, se v míst zám ru nenalézají. Nejbližší lokalita chrán ná v soustav Natura
2000 se nalézá minimáln 800m severn od zájmové oblasti (EVL Karviná rybníky, .
0813451, PO He manský stav – Odra - Poolší, . CZ 0811021).

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Posuzovaný zám r se nenachází na území historického, kulturního nebo archeologického
významu.
Zám r leží v ploše areálu provozované

OV Karviná, tato plocha je ur ena i územním

plánem, v etn jeho zm n . 1 – 9 za azeny do zóny výrobní – služby a sklady (U-Vs), do
zastav ného území a není nutno uvažovat s rizikem negativního ovlivn ní objekt tohoto
druhu b hem výstavby nebo provozu zám ru „ OV KI“.

C.1.4. Území hust

zalidn ná, území zat žována nad míru únosného

zatížení
Nejedná se o území hust zalidn né. V tomto území je dlouhodob provozována

OV

Karviná, nepo ítá se zm nou jeho statusu. Území se nalézá mimo osídlenou ást intravilánu
m sta.
Zájmovou lokalitu je možno ozna it jako území, které je v sou asné dob

zat žováno

zp sobem, který odpovídá charakteru životního prost edí na Karvinsku a odpovídá i
sou asnému a budoucímu využívání lokality jako areál pro išt ní odpadní vody m sta
Karviná.

C.1.5. Extremní pom ry v dot eném území
Extremní pom ry v této zájmové oblasti nebyly zjišt ny a ani nejsou p edpokládány. Zájmové
území je tradi n využíváno pro pr myslovou innost a nep edpokládá se jeho zm na.
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C II. Charakteristika sou asného stavu složek životního prost edí
v dot eném území
které budou pravd podobn významn ovlivn ny

Ovzduší a klima
Ovzduší v hodnocené oblasti má charakter typického klimatu a kvality atmosféry v oblasti
Karviné. Je významn ovlivn no antropogenními vlivy pr myslové innosti i pr vodními
vlivy osídlení – p edevším lokálních zdroj zne išt ní. Mezi významné zdroje, které ovliv ují
kvalitu ovzduší, je nutno adit také vlivy dopravy, která v oblasti probíhá v d sledku
intenzivní pr myslové výroby i vysoké hustoty obyvatel. Kvalita ovzduší proto v hodnocené
oblasti p edstavuje zdravotní i ekologický problém, z tohoto d vodu je v této oblasti
provozována hustá sí

monitorovacích stanic AIM

HMÚ, která je dopl ována

specializovanými monitorovacími programy, nap íklad Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostrav .
Jedná se o relativn suchou oblast (501 – 600 mm srážek/rok), pr m rné teploty 8,1 – 9°C.
dle Quitta je tato oblast azena do oblasti MT10. Tato oblast je charakteristická dlouhým
létem, teplým a mírn suchým, krátkým p echodným obdobím s mírn teplým jarem a mírn
teplým podzimem, krátkou zimou, mírn teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sn hové
pokrývky.
Ovzduší a klima nebudou významn ovlivn ny provozem zám ru „ OV KI“ ve srovnání se
sou asnou situací v celé oblasti. P edpokládaná imisní vlivy, které souvisí s provozem zám ru
„ OV KI“, jsou uvedeny v p íslušné kapitole Oznámení.

Voda
Zájmová lokalita se nalézá v blízkosti Olšinského náhonu, který je pravostranným p ítokem
Olše. Kvalita vody v tocích na Karvinsku je doposud významn

ovlivn na p ísunem

zne išt ní z pr myslových podnik i ze sídelní zástavby.
Z hydrogeologického hlediska je lokalita sou ástí rajónu . 153.: „Fluviální a glacifluviální
sedimenty v povodí Olše“. Prakticky v celé trase terasy p ísluší m lkému ob hu podzemní
vody ve fluviálních št rkopíscích, zespodu omezených nepropustnými jíly tercierního
podloží. Hladina podzemní vody je v této zvodni napjatá. Její hladina se nachází v hloubce
1,2 – 2,0m pod úrovní terénu.
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Technické ešení zám ru „ OV KI“ však povrchové ani podzemní vody negativn neovlivní
po kvalitativní ani po kvantitativní stránce.

Horniny a p da
Byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr zkum staveništ . Pr zkum
provedl Geotest Brno, pracovišt Ostrava v r.1992. tento pr zkum byl následn dopln n
podrobným geofyzikálním pr zkumem, který provád l INSET s.r.o. Praha v r.1997.
Ze záv r

vyplývá, že zájmové území je z hlediska geomorfologického

len ní

SR

(Czudek.T.,1972) situováno do provincie Karpaty, soustavy Západní Karpaty, podsoustavy
Vn karpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská niva.
Zájmové území se nachází v prostoru Ostravské pánve na rozhraní

eského masívu a

Karpatské soustavy. Území m sta Karviné lze charakterizovat jako údolní nivu, nízké terasy a
vyvýšené ploché h bety glacifluviálních sediment . V prostoru OV Karviná, se nachází í ní
sedimenty, tj. št rky a zahlin né št rky nízké a st ední ulehlosti, p evážn zvodn lé. Nad nimi
jsou nivní hlíny, polopropustné zeminy, p evážn

tuhé konzistence. Jejich mocnost se

pohybuje okolo 3 m.
Z geologického hlediska leží zájmové území v prostoru ostravské pánve a lze je
charakterizovat jako údolní nivu, í ní terasy a ploché h bety glacifluviálních sediment .
Výškový rozdíl mezi údolní nivou a h bety je okolo 30 m, sklony svah jsou mírné.
P edkvarterní podloží je tvo eno spodnokarbonskými vápnitými jíly – tégly. Souvrství téglu
se skládá z litologicky monotónních prachovitých až jemn pís itých vápnitých jíl , p evážn
pevné konzistence, s vložkami písku až pískovec o mocnosti do 1m. Z hydrogeologického
hlediska jde prakticky o nepropustné podloží.
Kvarterní sedimenty p edstavují hlavní oblast zájmu. V prostoru

OV se nacházejí í ní

sedimenty tvo ené na bázi št rky a zahlin nými št rky, nízké a st ední ulehlosti, p evážn
zvodn lé št rky p echázejí v nivní hlíny, tj. polopropustné zeminy p evážn tuhé konzistence,
s polohami konzistence m kké i pevné. Jejich mocnost se pohybuje okolo 3m. Na bázi se
asto objevují pís ité hlíny a hlinité písky, nízké ulehlosti náchylné ke ztekucení a polohy
organických jíl

tuhé a pevné konzistence.

í ní sedimenty jsou (zhruba od sondy V9)

p ekryty glacifluviální akumulací, jež svým rozsahem p esahuje na východ hranice nízké
í ní terasy a nasedá p ímo na terciérní podloží. Komplex je v profilu charakterizován
rychlým st ídáním hlín, hlinitých písk

a tenkých poloh ( o ek) zahlin ných št rk
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konzistence p evážn

tuhé a pevné. Jsou citlivé na zm nu vlhkosti. Charakteristickým

sedimentem jsou slatiny (rašeliny a rašelinózní hlíny). Eolické sedimenty jsou místy
zastoupeny odvápn nými sprašemi würmského stá í. Dosahují mocnosti zpravidla do 1m. Ve
spodní ásti obsahují p ím s pís ité frakce. Bezvodé zá ezy a splachové deprese protékané
v minulosti drobnými a periodickými toky jsou vypln ny holocénními až recentními
deluciofluviálními sedimenty, zpravidla vždy humózními, nez eteln zvrstvenými hlínami až
hlinitými písky, o mocnosti do 2 - 3 m. Na povrchu terénu jsou

asto zastoupeny

antropogenní navážky, p evážn málo a st edn ulehlé.
Horninové a p dní prost edí nebude zám rem významn dot eno.

Územní systémy ekologické stability, zvlášt

chrán ná území, p írodní

parky, významné krajinné prvky
Prvky ÚSES, chrán né ásti p írody, p írodní parky ani VKP nebudou zám rem významn
dot eny. Proto není tato oblast podrobn ji hodnocena.

Zhodnocení potenciálního ovlivn ní Evropsky významných lokalit,
kompenza ní

opat ení

a

variantní

ešení

k minimalizaci

vliv

plánovaného zám ru
Nejbližší lokality soustavy Natura 2000 se nalézají od zájmové lokality severním sm rem ve
vzdálenosti min 800m. Jedná se o EVL Karviná rybníky, . 0813451, PO He manský stav –
Odra - Poolší, . CZ 0811021. Vyjád ením Krajského ú adu Moravskoslezského kraje jako
p íslušného orgánu bylo doloženo, že investi ní zám r ani provoz „ OV KI“ neovlivní
lokality tohoto druhu.

Flóra a fauna, ekosystémy a biotopy
Zájmové území je využíváno jako pr myslový areál, jedná se o areál OV Karviná. Dot ená
plocha je v sou asné dob tvo ena zpevn nou plochou a je sou ástí vnitroareálové dopravní
infrastruktury. Na lokalit se proto vyskytují pouze p stované udržované travní porosty na
vymezených plochách, na vlastní zájmové ploše pro hodnocený zám r se zele nevyskytuje.
Vzhledem k údržb a oplocení areálu je z živo ich možno na lokalit o ekávat b žné druhy
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pták , zvlášt obyvatel osídlených území. Ze savc je možno o ekávat synantropní druhy,
výskyt hlodavc je z hygienických d vod tlumen.
Za hranicemi areálu se na východní stran nalézá h bitov a zahrádká ská kolonie, severní a
západní stranu lemují zem d lsky využívané plochy, jižním sm rem pokra uje pr myslová
zástavba. Volná zele se v areálu ani v jeho okolí prakticky nevyskytuje.
Zákonem chrán né druhy fauny ani flóry se na dot ených plochách pro zám r „ OV KI“
nedají vzhledem ke zp sobu jejich využívání o ekávat. Proto není tato složka ekosystému
podrobn ji hodnocena, na lokalit nebyl proveden ani samostatný biologický pr zkum. P i
realizací zám ru „ OV KI“ se po ítá se zachováním sou asného charakteru areálu

OV

Karviná.

Krajina
V okolí investi ního zám ru „ OV KI“ je krajina tvo ena rovinatou oblastí, ve které se
st ídají

asté antropogenní krajinné útvary, areály a objekty industriálního charakteru i

zem d lsky využívané plochy. Zásobní silo bude výškov odpovídat stávajícím objekt m
v areálu

OV Karviná. Výstavba a provoz zám ru „ OV KI“ na dot ené ploše není v této

lokalit uvnit areálu

OV Karviná neorganickým cizorodým prvkem a nevytvá í novou

nep irozenou dominantu krajiny. Sou asný krajinný ráz nebude realizací zám ru „ OV KI“
dot en.
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Obyvatelstvo
M sto Karviná má v sou asné dob 65141 obyvatel (s ítání lidu,

SÚ, 2001). Populace se

soust e uje p edevším v centru m sta na jihovýchod od areálu OV Karviná. Lokalita ur ená
pro realizaci investi ního zám ru „ OV KI“ neleží v dosahu sídelní zóny Karviné,
v pr myslovém areálu a v jeho potenciáln dot eném okolí se nevyskytují trvale osídlené
objekty. Nejbližší objekt s funkcí bydlení se nalézá 325 m východoseverovýchodním sm rem.
Obyvatelstvo Karviná ( SÚ, 2001)
Obyvatelstvo celkem

v tom ve v ku

65141
0-4

2839

5-14

8061

15-19

4303

20-29

10318

30-39

9683

40-49

8967

50-59

9830

60-64

3798

65-74

4804

75+nezj.

2538
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ást D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví
a na životní prost edí
D I. Charakteristika p edpokládaných vliv

zám ru a odhad jejich

velikosti a významnosti
z hlediska pravd podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti.
Celkové hodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho únosného
zatížení.
Kvalitu životního prost edí v okolí zám ru „ OV KI“ je možno hodnotit jako velmi
ovlivn nou antropickými vlivy. V sou asnosti je plocha využívána pro pr myslové ú ely
s dlouhodobou perspektivou dalšího využívání tímto zp sobem. V okolí areálu OV Karviná
se nalézají další pr myslov využívané plochy pro výrobní a jinou innost a k tomuto využití
je oblast ur ena i stávajícím územním plánem. Plocha areálu

OV Karviná neobsahuje

významné biotopy vhodné pro výskyt voln žijících organism , p evažují prakticky výhradn
plochy s um le udržovaným travním porostem, zpevn né plochy a zastav né plochy. P i
realizaci zám ru „ OV KI“ se nepo ítá s terénními úpravami, stávající zpevn ná plocha pro
vnitroareálovou dopravu bude v ploše 2,2x2,2m nahrazena základem zásobního sila pro CaO,
které zajistí kontinuální hygienizaci produkovaného stabilizovaného odvodn ného kalu
namísto sou asné hygienizace pomocí mobilního za ízení.
Realizace „ OV KI“ nem že ovlivnit dot ené území mimo hranice investi ního zám ru,
p ípadn hranice areálu OV Karviná. S provozem zám ru se po ítá i do budoucna celoro n ,
pi

zachování

sou asného

zp sobu

technologie

išt ní

odpadní

vody a kalovým

hospodá stvím OV.
Vlivy na obyvatelstvo v etn sociáln ekonomických vliv
Investi ní zám r „ OV KI“ je umíst n mimo dosah sídelní ásti m sta Karviná v ploše, která
je pro sou asné i budoucí využití ur ena územním plánem. Rozsah a charakter provozu
ovlivní po realizaci zám ru „ OV KI“ pouze omezené plochy uvnit areálu, avšak stejným
zp sobem, jako doposud. Hlavním d sledkem realizace zám ru je náhrada sou asného
mobilního za ízení pro hygienizaci kalu stacionárním za ízením s kontinuální funkcí.
Potenciální záporné vlivy na trvale bydlící obyvatele se realizací investi ního zám ru
nemohou ve srovnání se sou asnou situací projevit, nebo se v blízkém okolí nevyskytuje

Skácel A., 2012: „ OV Karviná – hygienizace kalu". Oznámení dle p ílohy . 3 zák. . 100/2001 Sb.

str. 27 z 49

exponovaná populace, p i provozu zám ru m že docházet pouze k expozici profesionální.
Nejbližší objekt s funkcí bydlení se naléhá ve vzdálenosti 325 m od zám ru a v sou asné dob
nejsou známy okolnosti, které by omezovaly zp sob využívání tohoto objektu. Nejsou také
ani známy stížnosti nap . na zápach nebo hlu nost provozu OV Karviná.
Období výstavby m že být krátkodob spojeno se zvýšenou hlu ností a prašností, odvoz
odpad

a dovoz stavebního materiálu, betonáž základu a montáž zásobního sila a

doprovodného technologického vybavení se m že projevit pouze jednorázov a relativn
krátkodob dopravními imisemi a stavební hlu ností p i výstavb zpevn né plochy a instalaci
technologie. Vzhledem k zanedbatelné dopravní intenzit

v pr b hu výstavby, relativn

krátké dob pot ebné pro provedení prací, charakteru lokality a její vzdálenosti od nejbližších
objekt s výskytem trvale bydlících obyvatel tento vliv neovlivní významn kvalitu životního
prost ední v dot ené oblasti.
Vlivy na obyvatelstvo související s kvalitou ovzduší a klimatu není nutno považovat za
rizikové vzhledem k charakteru zám ru a k tomu, že p edpokládaná intenzita dopravy
související s provozem zám ru „ OV KI“ bude zanedbatelná (p íjezd a odjezd 7 – 16
autocisteren/rok). Emise amoniaku jsou na lokalit

již produkovány a nebyly zjišt ny

okolnosti, které by zhoršovaly významn kvalitu ovzduší v dot ené oblasti. Množství emisí se
p itom realizací zám ru nezvýší, hygienizace kalu vápn ním na lokalit již probíhá a zám r
„ IV KI“ p edstavuje pouze technickou zm nu p i zachování stávající technologie
hygienizace. Z tohoto d vodu není nutno uvažovat s negativním vlivem na kvalitu okolního
ovzduší a souvisejícími vlivy na obyvatelstvo. Zp sob využívání okolních pr myslových
areál a jiných ploch (h bitov, zahrádká ská kolonie, zem d lské plochy) se v souvislosti
s realizací zám ru „ OV KI“ také nezm ní a neo ekává se zm na zdravotního rizika ze
zm ny kvality ovzduší.
Komunální hlu nost související s provozem „ OV KI“ se v nejbližší oblasti s trvalým
osídlením ve m st Karviná neprojeví v mí e, která by byla odlišná od sou asné hlukové
situace. Hlukové klima v dot ené oblasti z stane po realizaci zám ru zachováno a jeho
provoz se na hlukové situaci v sídelních zónách m sta Karviná neprojeví.
Kladné vlivy se uplatní p edevším zajišt ním stabilní a kontinuální hygienizace
stabilizovaného odvodn ného kalu což je p ínosné z hlediska ochrany ve ejného zdraví.
Vlivy na kvalitu ovzduší
Kvalita ovzduší m že být nevýznamn dot ena pouze v pr b hu výstavby, a to krátkodob
(délka trvání zemních a stavebních prací bude

init cca 2 m síce), a to pouze
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v bezprost edním okolí zájmové lokality uvnit areálu OV Karviná. Zemina, se kterou bude
nakládáno, bude uložena na mezideponii v areálu

OV Karviná a nebude p edstavovat

významné riziko zvýšení prašnosti v osídlených oblastech m sta Karviná. V pr b hu provozu
za ízení bude dopravní obslužnost zám ru zanedbatelná, dopravní emise není nutno uvažovat.
Emise amoniaku jsou ve stejné mí e uvol ovány již v sou asné dob a zám ra technického
za ízení (stabilní namísto sou asného mobilního) nep edstavuje z tohoto hlediska žádnou
zm nu. Provoz hygieniza ního za ízení je p itom z hlediska ochrany ve ejného zdraví
nezbytný a je vyžadován osobou pov enou ministerstvem zdravotnictví

R pro vylou ení

nebezpe né vlastnosti H9 – infek nost u vznikajícího istírenského kalu.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dot ená plocha je rovinatá, riziko negativního vlivu eroze nehrozí.
Voda pro pitné ú ely není p i provozu zám ru pot ebná. Technologickou vodu provoz zám ru
nevyžaduje a nepo ítá se s její spot ebou.
Komunální ani pr myslové odpadní vody nebudou p i provozu zám ru vznikat.
Deš ové vody ze st echy objektu kalového hospodá ství nebudou realizací a provozem
zám ru OV KI“ dot eny a z stane zachován stávající stav. Deš ové vody ze zásobního sila
budou soust e ovány v havarijní van , odkud budou

išt ny sou asn

s ostatními

zpracovávanými odpadními vodami v OV Karviná.
Vlivy na p du a horninové prost edí
Tyto vlivy se výstavbou ani provozem investi ního zám ru „ OV KI“ neprojeví. Provoz
zám ru „ OV KI“ bude využívat pouze povrch p dy a nep edpokládá se kontakt
s horninovým nebo p dním prost edím. Technické a stavební ešení zám ru zajistí, že vliv na
horninové prost edí bude vylou en.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
V dot ené ploše se nevyskytují biotopy s biologickým oživením, které by znemož ovaly
realizovat zamýšlený zám r. Plochy v areálu OV Karviná jsou využívány jako pr myslové,
s p ítomností udržovaných trvalých travních porost ve vymezených ástech areálu. Chrán né
druhy rostlin a živo ich se na lokalit nedají vzhledem k charakteru jejího biotopu o ekávat.
Za sou asné situace, která je charakteristická pro zájmovou plochu, není nutno negativní vlivy
na biotu uvažovat.
Krajinný ráz nebude zamýšlenou investi ní aktivitou „ OV KI“ zm n n.
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D II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Plocha vymezená pro zám r „ OV KI“ neleží ani nesousedí s chrán nou ástí p írody, nalézá
se v území, které je pro zamýšlený zám r p ípustné v souladu s územním plánem a zp sobem
využívání území a plánovaný zám r je proto p ijatelný. Negativní vliv na p dní a horninové
prost edí se vzhledem k stavebn technickému ešení zám ru nem že projevit. Z hlediska
ochrany p írody proto není pot ebné definovat do budoucna podmínky pro ochranu biotop ,
systému evropsky významných lokalit ani výskytu chrán ných druh voln žijících živo ich
ani plan rostoucích rostlin. Emisn se provoz zám ru ve srovnání se sou asnou situací
neprojeví.
Použitý chemický p ípravek CaO, který bude usklad ován v projektovaném sile, má tyto
vlastnosti z hlediska chemického zákona:
R v ty: R37/38 (dráždí o i a k ži), R41 (nebezpe í vážného poškození o í),
S v ty: 2 (uchovávejte mimo dosah d tí), 22 (nevdechujte prach, nevdechujte páry), 26 (p i
zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc), 46 (p i
požití okamžit

vyhledejte léka skou pomoc a ukažte obal nebo ozna ení), 36/37/39

(používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít)
Tyto bezpe nostní údaje jsou uvedeny v bezpe nostním listu p ípravku a v souladu s tímto
bezpe nostním listem bude za ízení provozováno (titulní strana bezpe nostního listu je
v p ílohách Oznámení).
Vlastní plocha pro realizaci zám ru „ OV KI“ je v sou asné dob

tvo ena zpevn nou

plochou vnitroareálové dopravní sít , realizace zám ru p edpokládá výstavbu základu pro
zásobní silo v ploše 2,2x2,2m. Proto nejsou proti zám ru námitky ani ze strany budoucího
funk ního využívání dot ené plochy.
Místní populace m sta Karviné nebude výstavbou ani provozem zám ru „ OV KI“ ve
srovnání se sou asným stavem negativn dot ena. Trvale bydlící populace se v blízkosti
zájmové plochy nevyskytuje a její expozice nep ichází v úvahu, možná je pouze profesionální
expozice pracovník firmy provozovatele. Životní podmínky stálých obyvatel m sta Karviné
z stanou do budoucna nezm n ny a podmínky ochrany ve ejného zdraví nebudou ve srovnání
se sou asným stavem dot eny. V celkovém odhadu výsledných vliv se o ekává p evaha
kladných d sledk

provozu za ízení a jeho celospole enského významu v zajišt ní

požadovaných podmínek pro ochranu ve ejného zdraví a pro zajišt ní minimalizace produkce
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odpad

kategorie „N“ (nebezpe ný) provozovatelem

OV Karviná. Z tohoto d vodu je

provoz hygieniza ního za ízení nezbytný a ochrana ve ejného zdraví pat í mezi prvo adé
povinnosti každého producenta odpadu.

D III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících
státní hranice
Zám r výstavby a provozu zám ru „ OV KI“ svými vlivy nedosáhne hranice
republiky. Areál

OV Karviná leží v dostate né vzdálenosti od hranic

odpad se za hranice nevyváží, zpracovává se materiálov v

eské

R. Produkovaný

R. Vzhledem k charakteru a

rozsahu investi ního zám ru se p eshrani ní vlivy neprojeví ani nep ímým a následným
zp sobem.

D IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad

kompenzaci

nep íznivých vliv
Opat ení pro omezení nep íznivých vliv

na životní prost edí lze formulovat podle fáze

projektu, kdy budou použita. Vzhledem k charakteru lokality, jejímu sou asnému využívání a
rozsahu zamýšlené innosti má význam formulovat opat ení pouze pro nov stav né sou ásti
technologie hygienizace istírenského kalu v OV Karviná.
a) opat ení v pr b hu p ípravy investi ního zám ru
-

nejsou stanovena, projekt je nevyžaduje

b) opat ení v pr b hu výstavby investi ního zám ru
-

dodržovat omezení provozu hlu ných mechanism

v denní dob

s vylou ením

víkendových dn
-

udržovat p im enou vlhkost materiálu, se kterým bude manipulováno, pro omezení
prašnosti v období výstavby

-

p ebyte nou zeminu pokud možno použít v areálu

OV Karviná a preferovat její

materiálové využití p ed skládkováním a použitím pro zásypy
-

do smluvních podmínek pro realizaci investi ního zám ru zahrnout i problematiku
nakládání se vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou

c) opat ení v pr b hu provozu investi ního zám ru
-

zajistit plynulost p ísunu CaO pro kontinuální innost zásobního sila
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-

dodržovat provozní káze p i provozu instalovaných technologických ástí v souladu
s provozním ádem kalového hospodá ství OV Karviná

-

zajistit p edávání odpad

z oprav a údržby instalované technologie jako sou ást

provád ných odborných prací realiza ní firm
-

provád t pravidelnou kontrolu funkce a spolehlivosti instalovaných technologických
sou ástí

-

dodržovat zásady bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí p i manipulaci
s CaO a p i provozu zásobního sila a dopravník

d) opat ení po skon ení životnosti za ízení
-

instalované technologické sou ásti budou v p ípad nemožnosti využití pro jiný ú el
rozebrány a demolovány a vzniklý odpad bude p edevším materiálov

využit,

v p ípad nemožnosti bude zneškodn n jiným zp sobem
-

zpevn né plochy budou uvedeny do stavu odpovídajícího zamýšlenému zp sobu
jejich dalšího využití (nap íklad zm na na zpevn nou plochu jiného charakteru,
p ípadn zatravn ní)

D V. Charakteristika nedostatk

ve znalostech a neur itosti, které se

vyskytly p i specifikaci vliv
Neur itosti zpracování Oznámení podle p ílohy . 3 zákona . 100/2000 Sb. se prakticky
nevyskytují. Zám r „ OV KI“ p edstavuje výstavbu stacionárního technického vybavení p i
zachování stávající technologie nakládání s istírenským kalem v etn

technologie jeho

hygienizace. Pro zajišt ní pot ebných informací bylo na lokalit provedeno místní terénní
šet ení a byla zajišt na i pot ebná fotodokumentace. Pro hodnocení vliv investi ního zám ru
„ OV KI“ na životní prost edí a ve ejné zdraví byla zajišt na vyjád ení i z pohledu ochrany
systému evropských chrán ných území (Natura 2000) a p íslušného stavebního ú adu.
Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných podklad .

Použité podklady.
1.
2.
3.
4.

Sweco, 2012: Technická zpráva investi ního zám ru „ OV KI“. Sweco Hydroprojekt a.s., 22 str.
Guth J. (2002): Metodika mapování biotop soustavy Natura 2000 a Smaragd (3.vydání). - AOPK R,
Praha.
Chytrý M., Ku era T., Ko í M. (eds.) (2001): Katalog biotop
eské republiky. Agentura ochrany
p írody a krajiny R, Praha.
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, 2012: Stanovisko a sd lení zám ru „ OV Karviná –
hygienizace kalu“, .j. MSK 135206/2012 ze dne 22.10.2012
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Križo M., E. Križová, R. Bies, J. Viewegh, 1996: Atlas rostlin, eská zem d lská univerzita v Praze –
lesnická fakulta, Praha 1996
6. Magistrát m sta Karvíné, 2012: Vyjád ení .j. MMK/154706/2012/OR/SI ze dne 29.11.2012
7. Procházka F. [ed.] (2001): erný a ervený seznam cévnatých rostlin eské republiky (stav v r. 2000). P íroda 18: 1-166.
8. Quitt, 1990: Meteorologický atlas R
9. Skácel, 2012: Terénní šet ení spojené s dokumentací lokality – listopad 2012.
10. Skalický in Hejný et Slavík: Kv tena R, Praha 1988
11. Vyhláška MŽP . 395/1992 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona .114/1992 Sb., o
ochran p írody krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis
12. Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis a další
environmentální legislativa

ást E. Porovnání variant ešení zám ru
Investorský zám r je vzhledem ke konkrétní terénní situaci rozvíjen a

ešen jako

jednovariantní.
Lokalitní varianty nebyly uvažovány, nebo se jedná o využití zájmového území, které je
v souladu s dispozicí a rozmíst ním jednotlivých technologických prvk

OV Karviná.

Zám r eší požadavek technického zabezpe ení kontinuální hygienizace istírenského kalu
v souladu s požadavkem na zajišt ní požadavk

pro ochranu ve ejného zdraví. Umíst ní

zám ru proto odpovídá umíst ní kalového hospodá ství v areálu investora.
Technologické varianty nebyly rozpracovány, nebo technologie hygienizace kalu

OV

Karviná je již úsp šn provozována pomocí mobilního za ízení. Zám rem je ešena pot eba
zajišt ní kontinuálního provozu hygienizace pomocí stejné technologie se stabilním
technickým vybavením. Tím bude zajišt no, že se provozem zám ru nezm ní ani vlivy na
životní prost edí v etn emisí amoniaku a že nebude životní prost edí a ve ejné zdraví
ovliv ováno více než v sou asné dob .
Jiné posouzení, p ipadající v úvahu jako „nulová varianta“, tedy ponechání p vodní situace
bez investi ního zám ru, nep ipadá za konkrétních okolností zám ru „ OV KI“ také v úvahu.
Bez realizace zám ru „ OV KI“ by z staly vlivy na okolí a životní prost edí sice také beze
zm ny, nebylo by možné využít vyšší standard technické dokonalosti a stabilního technického
vybavení.
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ást F. Dopl ující údaje
Mapová p íloha se zákresem zám ru je uvedena v p ílohách (p íloha . 1 - 3).
Biologické terénní šet ení lokality nebylo pro ú el zpracování oznámení zám ru „ OV KI“
pot ebné provád t, jedná se o dlouhodob pr myslov využívanou plochu uvnit areálu OV
Karviná ur enou územním plánem i do budoucna pro tento druh innosti.

ást

G.

Všeobecn

srozumitelné

shrnutí

netechnického charakteru
Investi ní zám r: OV Karviná – hygienizace kalu, v textu pouze „ OV KI“
Oznamovatel a investor: SmVaK Ostrava a.s., t . 28. íjna 169, 709 45 Ostrava
Podstatou projektu je novostavba investi ního zám ru „ OV KI“ uvnit areálu OV Karviná,
který je pr myslovou plochou v souladu s územním plánem a do budoucna se jeho využívání
nebude m nit. Zám r je situován v návaznosti na objekt kalového hospodá ství, kde bude
zajiš ovat hygienizaci vznikajícího istírenského kalu kat. . 19 08 05 již provozovanou
technologií vápn ní namísto sou asného mobilního hygieniza ního za ízení.
Cílem investi ního zám ru je zprovozn ní stabilního strojního zázemí pro kontinuální
hygienizaci kalu a uvoln ní kapacity doposud využívaného mobilního za ízení pro jiné
provozy investora. Technologie

išt ní odpadní vody i nakládání s istírenským kalem

z stává beze zm ny. Dot ená plocha je v sou asné dob sou ástí vnitroareálové komunika ní
sít a je tvo ena asfaltovou zpevn nou plochou. Bude instalováno zásobní silo pro CaO se
základem velikosti 2,2x2,2m. Okolní plochy i dopravní infrastruktura v areálu investora
z stanou beze zm ny. Sou ástí zám ru je instalace dopravník CaO ke stávající materiálové
cest kalu a drobné úpravy objektu kalového hospodá ství bez významné stavební zm ny
(úprava vstupních vrat, v trání, pr chod dopravník ). Kapacita zásobního sila je 12m3, což
p edstavuje maximální obsah 12t CaO. Provoz kalového hospodá ství spot ebuje ro n cca 80
– 200t CaO, což p edstavuje pln ní zásobního sila 7 – 16 krát ro n . Stavebn technické
ešení zásobního sila využije pro pot ebný stupe environmentální bezpe nosti i bezpe nosti
z hlediska ve ejného zdraví a ochrany pracovních podmínek stávající okolní zabezpe enou
zpevn nou asfaltovou plochu, která je zaúst na do vnit ní kanalizace OV.
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Systém bude využívat pouze elektrickou energii. Komunální ani technologické odpadní vody
nebudou provozem zám ru produkovány. Deš ové vody ze zásobního sila budou
soust e ovány v havarijní jímce a budou išt ny jako sou ást odpadní vody.
Stavba bude mít charakter dopln ní stávajícího pr myslového objektu kalového hospodá ství
a výškov nep esáhne tento objekt, nevytvo í novou krajinnou dominantu. Zám r „ OV KI“
nezasahuje do CHOPAV (chrán ná oblast p irozené akumulace vod) ani nezasahuje do jiných
chrán ných ástí p írody v etn prvk ÚSES i VKP. Realizace a provoz zám ru neovlivní
životní prost edí v potenciáln dot eném okolí nep im eným zp sobem, mimo rozsah, který
je p edpokládaný projednaným a schváleným územním plánem. Realizace zám ru neovlivní
nep ípustným zp sobem kvalitu složek životního prost edí ani biologické oživení dot ené
lokality ve srovnání se sou asnou situací. Dot ená oblast bude mít i do budoucna charakter
pr myslového areálu. Vzhledem k absenci trvale bydlící populace v blízkosti zám ru „ OV
KI“ se nep edpokládají ani negativní vlivy zám ru na ve ejné zdraví. Krajinný ráz lokality
z stane i po realizaci zám ru nezm n n.
Na základ odhadu vliv investi ního zám ru „ OV KI“ na životní prost edí a ve ejné zdraví
je možno usoudit, že realizace hodnoceného investi ního zám ru je z hlediska ochrany
životního prost edí p ijatelná p i p edpokládaném zp sobu provozování stabilního
technického za ízení pro hygienizaci kalu. Z hlediska ochrany životního prost edí je však
nutno pr b hu jednotlivých fází životního cyklu investi ního zám ru respektovat opat ení a
podmínky uvedené v p íslušné kapitole Oznámení (D IV.).

Datum zpracování oznámení:
20. prosinec 2012
Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
RNDr. Alexander Skácel, CSc., Pr kopnická 24, 70030 Ostrava
Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz
Podpis zpracovatele dokumentace:
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ást H. P ílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mapová situace lokality a situování investi ního zám ru „ OV KI“ v širším okolí
Podrobná situace lokality, katastrální mapa
Mapový vý ez lokality
Vý ez územního plánu m sta Karviná
Cílový stav zám ru „ OV KI“
Postavení lokality v dokumentaci Natura (Krajský ú ad Moravskoslezského kraje)
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru z hlediska souladu se schválenou
územn plánovací dokumentací
8. Fotografické p ílohy
- Foto . 1: Charakter lokality – sou asný stav zájmové plochy
- Foto . 2: Charakter lokality – nejbližší objekt s funkcí bydlení
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P íloha .1
Mapová situace lokality a situování investi ního zám ru
„ OV KI“ v širším okolí
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P íloha .2
Podrobná situace lokality, katastrální mapa
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P íloha . 3
Mapový vý ez lokality – ortofotomapa
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P íloha . 4
Vý ez územního plánu m sta Karviná
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P íloha . 5

BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁ STVÍ

Cílový stav zám ru „ OV KI“

BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁ STVÍ
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P íloha . 6
Postavení lokality v dokumentaci NATURA (Krajský
ú ad Moravskoslezského kraje)
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P íloha . 7
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru
z hlediska souladu se schválenou územn plánovací
dokumentací
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P íloha . 8
Titulní strana bezpe nostního listu CaO
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P íloha . 9
Fotografické p ílohy
Foto . 1: Charakter lokality – sou asný stav zájmové plochy

Foto 2: Charakter lokality – nejbližší objekt s funkcí bydlení
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