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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje terénní úpravy lokality v režimu využívání odpadů na povrchu
terénu ve formě násypu do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího terénu za účelem
vyrovnání terénu a zlepšení základových poměrů před dalším využitím lokality.
Kapacita zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu byla vyčíslena na základě
předpokládaného objemu hutněného násypu tvořeného využitými odpady, který lze
odhadovat na cca 45 000 m3. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných
druhů odpadů po zhutnění ve výši 1850 kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca
84 000 t na ploše cca 17 000 m2.
Roční kapacita záměru je stanovena na cca 30 000 t/rok. Denní maximum bude činit
120 t/den, přepokládaná doba provozu je 4 roky.
I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Bohumín

Katastrální území: Nový Bohumín
I.4. Obchodní firma oznamovatele
MS UTILITIES & SERVICES a.s.
I.5. IČ oznamovatele
29400074
I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Bezručova 1200, 73581 Bohumín
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek, pouze s upozorněním, že v dokumentaci EIA je uvedeno
chybné IČO oznamovatele. V kapitole I.5. tohoto posudku je již uvedeno IČO
uvedeno správně.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Lubošem Štanclem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č.j. č.j. 39838/ENV/10, autorizace prodloužena č.j. 89011/ENV/14.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná
k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních
vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií
a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem
na možnost přeshraničních vlivů
 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
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 Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,

a hlavních nejistot z nich plynoucích
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Záměr je předpokládán pouze v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického
řešení, tak z hlediska umístění.
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Součástí posuzované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
Příloha č. 1: Přehledná situace okolí zájmového území
Příloha č. 2: Podrobná situace
Příloha č. 3: Vyjádření příslušného úřadu územního plánování záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Příloha č. 4: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb.
Příloha č. 5: Biologický průzkum
Příloha č. 6: Rozptylová studie
Příloha č. 7: Mapa úrovně hladiny podzemní vody
Příloha č. 8: Stanovisko správce povodí k záměru stavby
Příloha č. 9: Autorizace pro zpracování dokumentace
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou, i když ne
zcela respektuje osnovu přílohy č. 4. zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (např.
C.II. – biologická rozmanitost, přírodní zdroje – požadované informace však lze
nalézt v jiných kapitolách dokumentace). Komentáře k jednotlivým kapitolám
posuzované dokumentace jsou uvedeny v další části předkládaného posudku.
Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou doložena v Příloze 1 předkládaného
posudku.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rekultivace a příprava území
rozvojové plochy Bohumín“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za
akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva
jakož i formulovat návrh závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním stanoviska o
hodnocení vlivů. Rozsah a podrobnost přiložených odborných studií odpovídá stupni
projektové přípravy.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Rekultivace a příprava
území rozvojové plochy Bohumín“. Dle dokumentace záměr odpovídá bodu 56
„Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu“, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), limit: 2 500
t/rok. Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu byla vyčíslena na základě
předpokládaného objemu hutněného násypu tvořeného využitými odpady, který lze
odhadovat na cca 45 000 m3. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných
druhů odpadů po zhutnění ve výši 1850 kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca
84 000 t na ploše cca 17 000 m2.
Roční kapacita záměru je stanovena na cca 30 000 t/rok. Denní maximum bude činit
120 t/den, přepokládaná doba provozu je 4 roky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez
zásadnějších připomínek. V porovnání s oznámením EIA je patrné, že došlo
k redukci záměru - původně cca 83 000 m3; při odhadované objemové hmotnosti
deponovaných druhů odpadů cca 154 000 t na ploše cca 34 000 m3.
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Z dokumentace vyplývá následující umístění záměru:
Kraj:
Moravskoslezský
Obec:
Bohumín
Katastrální území: Nový Bohumín
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace specifikuje záměry, které by se mohly projevit kumulativním
působením v oblasti emitovaných znečišťovaných látek a hlukové zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku lze uvedené konstatování považovat za
akceptovatelné. Z hlediska kumulace by v úvahu přicházelo pouze navýšení dopravy
generované záměrem. Protože však záměr bude generovat maximálně cca 15
pohybů nákladních automobilů v denní době, lze konstatovat, že kumulativní vlivy
v souvislosti s hodnoceným záměrem nenastávají, a to za předpokladu respektování
maximálního denního návozu 120 tun, jak je uváděno v dokumentaci – tento aspekt
je zapracován do podmínek stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení,
včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Záměr objednatele (investora) představuje úpravu vlastní, doposud nevyužívané,
plochy zájmového pozemku pro zlepšení základových poměrů podloží (omezení vlivu
sezónně zvýšené úrovně hladiny podzemní vody lokálně se vyskytující přípovrchové
zvodně a vyrovnání povrchu), v návaznosti na budoucí využití lokality – uvažovaná
stavba lehkých montovaných hal pro skladování finálních výrobků či případně pro
dokončovací operace výrobních společností v areálu MS-US a.s. Dle plánu rozvoje
výrobních společností je lokalita vhodná pro následné umístění lehkých montovaných
hal o ploše až 17 000 m2 a navazující komunikační plochy pro logistiku těchto hal.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zdůvodnění záměru ze strany zpracovatele posudku bez komentáře s tím,
že předmětem předkládaného posouzení je pouze příprava území rozvojové plochy
Bohumín a že následné aktivity potenciální výstavby lehkých montovaných hal
nejsou předmětem předkládaného procesu EIA (lze však upozornit, že oznámení na
původně předpokládané ploše 34 000 m2 předpokládalo umístění montovaných hal o
ploše až 18 000 m2, na nově redukované ploše o rozloze 17 000 m2 je uváděno, že „
dle plánu rozvoje výrobních společností je lokalita vhodná pro následné umístění
lehkých montovaných hal o ploše až 17 000 m2 a navazující komunikační plochy pro
logistiku těchto hal“. Je tedy zřejmé, že na redukované ploše nelze realizovat rozsah
skladovacích hal o uváděné ploše. Protože však realizace těchto hal není předmětem
posuzované dokumentace, nechává tento aspekt zpracovatel posudku dále bez
komentáře a plocha řešeného záměru 17 000 m2 je pouze v podmínkách stanoviska
limitována jako konečná plocha hodnoceného záměru.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Navržené využívání odpadů na povrchu terénu představuje provedení násypu do
výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího terénu za účelem zlepšení podmínek pro
následné využití pozemku.
Celkové množství odpadů, se kterými bude na zájmové lokalitě nakládáno, bylo
odhadnuto za předpokladu, že na ploše hodnocených pozemků bude proveden
násyp do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího rovinného terénu. Protože zájmová
lokalita sousedí s pozemky i jiných vlastníků, je při vyčíslení celkového množství
využívaných odpadů předpokládáno, že po obvodu tělesa násypu bude ponechán
manipulační prostor (pás o šířce 5 m) pro případnou následnou rekultivaci tělesa
násypu a vedení inženýrských sítí (drenážní žlaby, kanalizace, staveništní
komunikace apod.). Se zřetelem na skladbu přijímaných druhů odpadů je navrženo
svahování okrajů násypu v poměru 1:1,5.
Provádění terénních úprav se předpokládá po dobu 5 let. Při provádění terénních
úprav bude zachována část pásu dřevin pod svahem s elevací, na které se nacházejí
boxy skládky průmyslových odpadů oznamovatele; a rovněž nebude zcela využit
prostor až k východnímu oplocení z důvodu určité přechodové zóny směrem
k území, chráněnému podle zvláštních zájmů ochrany přírody (PP a EVL Heřmanický
rybník, PO Heřmanský stav – Odra - Poolší ve smyslu výstupů provedeného
biologického průzkumu.
Využívané odpady budou splňovat obecné technické požadavky a kvalitativní
podmínky § 12 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu technického řešení záměru ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Komentáře k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví včetně doporučeného rozsahu využívaných odpadů jsou náplní dalších kapitol
předkládaného posudku.
Z hlediska navrhovaného projektového řešení předkládané rekultivace bude dle
názoru zpracovatele posudku nezbytné doložit detailnější technické řešení takovým
způsobem, který musí zajistit, aby terénní úpravy byly řešeny takovým způsobem,
který zajistí následné využití lokality bez dalších nezbytných terénních úprav (a to
zejména příjezdu na lokalitu. Současně musí být v projektu rekultivace detailněji
popsána jak granulometrie použitých odpadů, tak i vytváření a skladba jednotlivých
vrstev s ohledem na budoucí využití území. V tomto smyslu je formulováno
odpovídající doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů.
Aktuální stav zájmového území je patrný z následující fotodokumentace:
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Foto: Ing. Jana Bajerová

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby

2019

Dokončení stavby

2024
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Dokumentace uvádí
zahájení realizace záměru v roce 2019 a termín dokončení realizace záměru v roce
2024. Pokud je uvažována celková kapacita 84 000 tun a roční kapacita 30 000 tun,
potom uváděný termín ukončení nemusí být reálný za předpokladu realizace
maximálního ročního návozu 30 000 tun.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jako dotčené územně samosprávné celky dokumentace uvádí:
Kraj:
Moravskoslezský (ID CZ080)
Obec:
Bohumín (ID 599051)
Příslušná obec s rozšířenou působností: Bohumín (ID 8102)
Příslušná obec s pověřeným úřadem: Bohumín (ID 81021)
Katastrální území:
Nový Bohumín (č. k.ú. 707 031)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je patrné, že dotčenými územně samosprávnými celky jsou pouze Moravskoslezský
kraj a Město Bohumín.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Dokumentace uvádí, že navazujícím rozhodnutím budou:
 Územní rozhodnutí
 Stavební povolení
 Kolaudační souhlas
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že navazující rozhodnutí nesouvisí přímo
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr
procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru
například v tom smyslu, že součástí záměru musí být i řada dalších navazujících
rozhodnutí (jako např. ve vztahu k ochraně přírody (výjimky, kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les), odnětí ze ZPF, nakládání s odpady na povrchu terénu, apod.)
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace uvádí na straně 14, že realizací záměru dojde k záboru zemědělského
půdního fondu na p. č. 2498/8 v rozsahu 36 307 m2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k uvedené informaci z hlediska nároků na plochy
bez připomínek. Ve vztahu k celkovému rozsahu záboru lze odkázat na další část
předkládaného posudku vzhledem ke skutečnosti, že v různých částech
dokumentace se objevují různé nároky na odnětí ze ZPF.

B.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že potřeba vody není předpokládána.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nároky na vodu nemohou nijak významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů, a
to i přes skutečnost, že dle názoru zpracovatele posudku budou vznikat jisté nároky
na vodu při navážení a terénních úpravách pro omezování sekundární prašnosti.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Dokumentace uvádí, že k terénním úpravám budou využívány odpady k uložení na
povrch terénu, které jsou v dokumentaci specifikovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené informaci ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že roční kapacita návozu je odhadována na 30 000 t/ rok
s denním maximem (zároveň i průměrem) 120 t/ den. Navážka bude realizována
sklápěcími nákladními vozidly s nosností 22 t (v 70% případů) a 11 t (30%). Denní
doba návozu bude standardně v období 6,00 – 14,00 hodin, mimořádně 6,00 – 18,00
hodin.
Nakládání s odpady v prostoru průmyslové skládky odpadu společnosti MS-US a.s. a
související doprava budou dle dokumentace po realizaci záměru nahrazeny
automobilovou dopravou a nakládáním s odpady v rámci rekultivace na posuzované
ploše záměru.
Dle dokumentace se tedy intenzita automobilové dopravy se oproti současnému
stavu nezmění, odlišné bude pouze vedení přepravní trasy v blízkosti skládky
odpadů, resp. navržené rekultivační plochy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze tedy vyvodit, že realizací
záměru nedojde k nárůstu pohybů nákladních automobilů. Tento předpoklad je
založen na udávané roční kapacitě a denní navážce maximálně v rozmezí 06.00 –
18.00 hod. s tím, že v případě realizace hodnoceného záměru bude aktivita v rámci
rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. ukončena. Uvedené konstatování
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týkající se rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. a dodržení udávané roční
a denní kapacity návozu je proto zapracováno do podmínek stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí, protože případná změna v dopravní
obslužnosti (při navýšení dopravy) by mohla znamenat změnu závěrů hodnocené
dokumentace.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí
Dokumentace uvádí, že rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. a
související doprava budou po realizaci záměru nahrazeny automobilovou dopravou a
nakládáním s odpady v rámci rekultivace na posuzované ploše záměru. Stávající
roční kapacita příjmu odpadů dle informací objednatele odpovídá kapacitě záměru
(30 000 t/rok, průměrně 120 t/den a max. 180 t/den). Intenzita automobilové dopravy
se proto nezmění, odlišné bude pouze vedení přepravní trasy v blízkosti skládky
odpadů, resp. navržené rekultivační plochy. Velikost dopravních intenzit ani velikost
resuspenze z úseků se oproti současnosti nezmění, i další parametry liniových zdrojů
platné pro výchozí stav platí pro cílový stav beze změny.
Dokumentace proto specifikuje emise v rámci hodnocené rekultivace (které jsou
shodné jak pro stávající stav /rekultivace skládky odpadů/, tak i pro cílový stav),
emise působené větrnou erozí, emise z pojezdu mechanismů po nezpevněné ploše
záměru.
Odpady, s jejichž využíváním na úpravy terénu se na lokalitě počítá, budou splňovat
kvalitativní požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze pouze připomenout, že
ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
(zejména ust. §12 odst. 1 vyhl. MŽP č.294/2005 Sb.) a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

B.III.2 Odpadní vody
Dokumentace uvádí, že při realizaci stavby ani při provozu záměru se vznik odpadní
vody nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k uvedené informaci z hlediska odpadních vod bez
připomínek.

B.III.3 Odpady
Vznik odpadů během výstavby i po realizaci záměru se dle dokumentace
nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k uvedené informaci z hlediska odpadů bez
podstatnějších připomínek. Lze pouze upozornit, že nelze vyloučit vznik odpadů
z běžné údržby mechanismů, které budou využívány v prostoru rekultivované plochy.
V tomto smyslu je formulováno i odpovídající doporučení ve stanovisku o hodnocení
vlivů.
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B.III.4 Ostatní emise a rezidua
Hluk
Z hlediska hlukové zátěže dokumentace uvádí, že vlivy na hlukovou situaci jsou
vztaženy k nejbližšímu chráněnému prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové domy
v sousedství areálu bývalého podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m severně od
hranice zájmové lokality). S ohledem na tuto vzdálenost nelze překročení stanovené
hladiny hluku pro denní dobu v nejbližším hlukově chráněném prostoru vyloučit.
Podstatně vyšší hlukovou zátěž působí stávající automobilová doprava na příjezdu
k parkovišti sloužícímu pro areál bývalého podniku ŽDB GROUP a.s., které se
nachází v bezprostřední blízkosti této obytné zástavby (reálná běžně využívaná
kapacita okolo 300 osobních vozidel). Vliv vlastního využívání odpadů na povrchu
terénu bude pravděpodobně překryt tímto zdrojem a bude proto nevýznamný.
Vibrace
Výstavba násypu není významným zdrojem vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaná stavba není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
Nepředpokládá se výskyt žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického
záření.
Zápach
Ve fázi výstavby hodnoceného záměru nebude docházet k emisím pachových látek.
Samotný záměr nebude zdrojem zápachu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hluk
Dle názoru zpracovatele posudku lze s výše uvedeným konstatováním v podstatě
vyslovit souhlas. Zpracovatel posudku se však domnívá, že konstatování, že „vliv
vlastního využívání odpadů na povrchu terénu bude pravděpodobně překryt a bude
proto nevýznamný“ je třeba v rámci další projektové přípravy záměru doložit. V tomto
smyslu je formulováno ve stanovisku odpovídající doporučení.
Vibrace
K uvedenému konstatování ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Metodologicky by však konstatování mělo směřovat k tomu, že „etapa rekultivace
nebude zdrojem vibrací ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě“.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
K uvedenému konstatování ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Zápach
K uvedenému konstatování ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.III.5 Doplňující údaje
Dokumentace konstatuje, že navážkami a terénními úpravami dojde k nové
charakteristice území na úkor části pozitivních složek (porosty dřevin, rákosiny) a
části negativních složek (ruderální lada, plochy po terénních úpravách). Do
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hodnotnějších krajinných prostorů vlastní přírodní památky, EVL a PO, záměr
nezasahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním dokumentace lze v podstatě vyslovit souhlas. V rámci
stanoviska jsou formulována doporučení k minimalizaci vlivů na uváděné „pozitivní
složky“ v souladu se zpracovaným biologickým průzkumem.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Struktura a ráz krajiny
Dokumentace uvádí, že zájmová lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, v jižní
části města Bohumín, na katastrálním území 707031 Nový Bohumín. Pozemek p.č.
2498/8 je umístěn v rozsáhlém průmyslovém areálu, v jeho nejjižnější části. Na
pozemek z jihu navazuje skládka komunálního odpadu společnosti BM Servis a.s.,
ze západu pak skládka průmyslových odpadů společnosti MS-US a.s.
Území uvažovaného záměru lze považovat za antropogenně ovlivněné dřívější
průmyslovou činností, lokalita vykazuje známky výraznější urbanizace (historické
terénní úpravy, navážky apod.), zároveň trpí neúdržbou, takže sekundární sukcesí
došlo ke zjednodušení biotopové struktury původní širší nivy formou výrazné
ruderalizace a nástupu náletových dřevin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku se nelze zcela úplně ztotožnit s konstatováním, že
území uvažovaného záměru lze považovat za antropogenně ovlivněné dřívější
průmyslovou činností. Jak vyplývá z provedeného biologického průzkumu, záměr i po
redukci zasahuje do porostů dřevin a podstatné plochy ruderálních lad a rákosin,
takže dojde i po provedených zásazích v roce 2017 k dalšímu ochuzení bioty v těsné
blízkosti přírodní památky a evropsky významné lokality Heřmanický rybník a poblíž
hranice Ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší. Z tohoto důvodu bude nutno
uplatnit požadavky na ochranu části území podél východní hranice a minimalizaci
zásahů do porostů dřevin, jak je patrné z další části předkládaného posudku.

C.I.2 Geomorfologie
Dokumentace konstatuje, že regionální geomorfologická rajonizace reliéfu zahrnuje
zájmovou lokalitu do provincie Západní Karpaty, soustavy VIII Vněkarpatské
sníženiny, podsoustavy VIIIB Severní Vněkarpatské sníženiny, celku VIIIB-1
Ostravská pánev a okrsku VIIIB-1-b Ostravská niva.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému konstatování ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

C.I.3 Hydrologie a hydrogeologie
Podle hydrologického členění ČR náleží dle dokumentace území lokality do oblasti
povodí Odry, dílčího povodí IV. řádu Bohumínská Stružka (č.h.p. 2-03-02-012/0) s
délkou údolnice 10,41 km a s plochou povodí 14,7 km2 (hydroekologický informační
systém VÚV T.G.M.). Území je odvodňováno sz. směrem do údolí Bohumínské
Stružky, která zde tvoří místní erozní bázi.
Z aspektu hydrogeologického rajónování ČR dokumentace uvádí, že na lokalitě je
vyvinut rajón oběhu podzemní vody – rajón základní vrstvy 2261 Ostravská pánev –
ostravská část s plochou 249,5 km2, který náleží do skupiny rajónů Neogenní
sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. V rámci rajónu je vymezen
útvar podzemní vody základní vrstvy ID 22610 Ostravská pánev – ostravská část,
který je charakterizovaný nevyhovujícím kvalitativním stavem, s nedosažením
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dobrého chemického stavu s významným trvale vzestupným trendem znečištění.
Celá oblast je vedená jako citlivá na živiny.
Lokalita je situována v blízkosti rybníka Nový stav, který přirozeně zvyšuje hladinu
podzemní vody. Úroveň hladiny podzemní vody se v zájmovém prostoru dlouhodobě
pohybuje v rozmezí cca 198,0 až 202,5 m n. m. Změny úrovní hladiny podzemní
vody jsou těsně spjaty s režimem srážkových úhrnů a povrchových vod (rybník Nový
Stav).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek, jak z hlediska hydrologického, tak i hydrogeologického. Dle názoru
zpracovatele posudku lze za rozhodující považovat vyjádření Povodí Odry, s.p.
k umístění záměru, což je komentováno v další části předkládaného posudku.
Další požadavky zpracovatele posudku z hlediska vlivů na podzemní vody jsou
komentovány v další části předkládaného posudku.

C.I.4 Fauna a flora
Dokumentace uvádí, že zájmové území záměru zahrnuje oplocený prostor v lokalitě
Olejová kolonie v Bohumíně, v širší nivě Bohumínské stružky, mezi areálem bývalých
ŽDB Bohumín (subareálem skládky průmyslových odpadů společnosti MS
Utilities&Services, a.s.) a nivou s rybníky podél Bohumínské stružky. Řešené území
je biogeograficky součástí kontinentální biogeografické oblasti, podprovincie
Polonské, fytogeograficky je součástí moravského mezofytika, fytogeografického
okresu Ostravská pánev. Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al.
(1998): bažinné olšiny (Alnion glutinosae), s přechodem k vegetaci mokřadních vrbin
svazu Salicion albae či Salicion triandrae. Vegetační stupeň suprakolinní. Na lokalitě
byl realizován aktualizovaný biologický průzkum (celá závěrečná zpráva je přílohou
č.5 hodnocené dokumentace) se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, se zřetelem k případným výskytům předmětů ochrany Ptačí
oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší a EVL Heřmanický rybník.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.5 Zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP, Natura 2000
Dokumentace uvádí, že v bezprostřední blízkosti zájmové lokality probíhá hranice
Evropsky významné lokality a přírodní památky Heřmanický rybník a hranice Ptačí
oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší. Přírodní památkou Heřmanický rybník je
soustava pěti rybníků (Heřmanický rybník, Záblatský rybník, Lesník, Figura a Nový
stav) s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami na území
Ostravy, Bohumína a Rychvaldu. Celá zájmová lokalita se nachází mimo ochranné
pásmo této přírodní památky, poněvadž OP tohoto zvláště chráněného území bylo
řešeno na konkrétní pozemky, nikoli v šíři 50 m „ze zákona“. Dle stanoviska
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj: MSK 145073/2014, sp. zn.: ŽPZ /
29854/2014/Neu 246.3 V5 ze dne 19. 11. 2014, je záměr situován mimo evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.6 Chráněná území a ochranná pásma
Jiná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
se na lokalitě ani v dosahu možných vlivů navrženého využívání odpadů
nenacházejí.
Většina zájmové lokality se nachází mimo aktivní zónu záplavového území, avšak
v záplavovém území 100-leté vody (Q100) toku Bohumínská stružka.
Na zájmové lokalitě, ani v blízkém okolí, se nenacházejí vodohospodářsky chráněná
území ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v
platném znění (chráněné oblasti přirozené akumulace vod). Ochranná pásma
vodních zdrojů podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném
znění se v dosahu potenciálních vlivů záměru nenacházejí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Požadavky Povodí Odry s.p. jsou zapracovány do podmínek závazného
stanoviska.

C.I.7 Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Dle dokumentace v bezprostřední blízkosti hranice zájmové lokality se nachází
regionální biocentrum vázané na Záblatský rybník, které navazuje na biocentrum na
ploše rybníka Nový stav (cca 250 m jižně od zájmové lokality). Další prvky ÚSES v
okolí jsou mimo dosah potenciálních vlivů záměru. Lokalita záměru je ze tří stran
obklopena regionálním biocentrem Heřmanice-Záblatí a na východní hranici s ním
bezprostředně sousedí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.8 Ložiska nerostů
Lokalita se nachází na území chráněného ložiskového území ID 14400000 Čs. část
Hornoslezské pánve a ID 07100100 Rychvald a na území výhradních ploch ložisek
ID 3072200 Veřňovice, ID 3266500 Rychvald a ID 3071100 Důl Odra, stř. Heřmanice
a na území dobývacího těženého prostoru ID 40048 Heřmanice I se surovinou zemní
plyn.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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C.I.9 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dokumentace uvádí, že krajinu v místě záměru lze hodnotit jako antropogenní.
Významné krajinné dominanty na zájmové lokalitě a blízkém okolí jsou tvořeny
antropogenními vyvýšeninami sousední skládky komunálních odpadů a skládky
průmyslových odpadů. Historické krajinné struktury, sakrální stavby ani jiné kulturní
dominanty se v řešeném území nenacházejí. Harmonické měřítko krajiny je v
současnosti silně narušeno přítomností objemově rozsáhlých těles antropogenních
násypů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.10 Území hustě zalidněná
Dle dokumentace zájmová lokalita není situována v území hustě zalidněném.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.11 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Dokumentace uvádí, že zájmová lokalita je situována na území, které neznamená
zátěž nad únosnou míru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním dokumentace lze polemizovat minimálně s ohledem na
aktuální imisní pozadí zájmového území. Protože by však při realizaci podmínek
závazného stanoviska z hlediska vlivů na ovzduší nemělo dojít dle závěrů rozptylové
studie k významnější změně z hlediska příspěvků k imisní zátěži, lze uvedené
konstatování s výhradou akceptovat.

C.I.12 Staré ekologické zátěže
Dle dokumentace se staré ekologické zátěže v místě záměru nenacházejí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.14 Extrémní poměry v dotčeném území
Dle dokumentace se extrémní poměry v dotčeném území nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny

C.II.1 Ovzduší a klima
Dle dokumentace se zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971)
nachází v mírně teplé oblasti, podoblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým
teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a
mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým
trváním sněhové pokrývky. Kvalita ovzduší je v hodnoceném území významně
zhoršená. Modelová oblast patří k nejvíce znečištěným územím v ČR a střední
Evropy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním dokumentace lze vyslovit souhlas. Uvedené
konstatování podporuje závěr zpracovatele posudku ve vztahu ke komentáři kapitoly
C.I.11 ve vztahu k aktuálnímu imisnímu pozadí zájmového území

C.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že z aspektu hydrogeologického rajónování ČR je na
lokalitě vyvinut rajón oběhu podzemní vody – rajón základní vrstvy 2261 Ostravská
pánev – ostravská část s plochou 249,5 km2, který náleží do skupiny rajónů
Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. Dále je uvedeno, že
dříve realizovanými průzkumnými pracemi byly dle dokumentace v širším zájmovém
území ověřeny dva průlinové kolektory:



kvartérní kolektor (hlavní zvodeň) ve štěrcích a písčitých štěrcích údolní terasy
lokálně vyvinutý kolektor v antropogenních navážkách (pseudozvodeň).

Povrchové vody jsou v okolí silně ovlivněny důlními vodami.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Ve vztahu k minimalizaci rizik ovlivnění jakosti povrchových a
podzemních vod, jakož i odtokových poměrů v lokalitě, jsou ve stanovisku
formulována odpovídající doporučení.

C.II.3 Půda
Dokumentace konstatuje, že zájmový pozemek p.č. 2498/8 je součástí
zemědělského půdního fondu (orná půda) a je rozdělen dle bonity půdy na
následující genetické půdní představitele:
 glej modální (GLm), glej fluvický (GLf) a fluvizem glejová (FLq)
Půdě je přiřazena bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 6.70.01, která
spadá do 5. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její průměrná cena (dle
vyhlášky 441/2013 Sb.) je 3,54 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je číselně
vyjádřena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 31. Jedná se o pozemek o výměře
36.253 m2.
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 fluvizem glejová (FLq), fluvizem oglejená (FLq)
Půdě je přiřazena BPEJ 6.58.00, která spadá do 2. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, její průměrná cena (dle vyhlášky 441/2013 Sb.) je 7,83 Kč za m2 a
bodová výnosnost této půdy je číselně vyjádřena na stupnici od 0 do 100 hodnotou
45. Jedná se o pozemek o výměře 54 m2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku je patrné, že se jedná o shodný text jako
v oznámení EIA, a tedy že nereflektuje avizované zmenšení pozemku pro řešenou
rekultivaci.
Každopádně z hlediska následného posouzení vlivů záměru by rozhodující nároky na
ZPF měly být realizovány na půdě ve třídě ochrany V.

C.II.4 Přírodní zdroje
Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje vyčerpávajícím způsobem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jsou uvedeny pouze geologické poměry širšího území. Rozhodující informace
k vyhodnocení této složky životního prostředí však lze dohledat v jiných částech
dokumentace.

C.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Rozhodující informace však je možné dohledat v biologickém průzkumu, který je
součástí posuzované dokumentace.

C.II.6 Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že vzhledem k poloze záměru v průmyslné oblasti přibližně 2
km od centra města, se v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné kulturní,
historické, archeologické ani jiné hodnoty, které by mohly být záměrem ohroženy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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C.III Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Dokumentace uvádí, že zájmový pozemek p.č. 2498/8 je umístěn v rozsáhlém
průmyslovém areálu, v jeho nejjižnější části. Na pozemek z jihu navazuje skládka
komunálního odpadu společnosti BM Servis a.s., ze západu pak skládka
průmyslových odpadů společnosti MS-US a.s. V těchto dvou sousedních areálech je
terén oproti zájmové lokalitě násypem o několik m zvýšen.
Zájmová lokalita je v současnosti oplocena a s výjimkou vedení inženýrských sítí
není využívána. Dále dokumentace uvádí, že území uvažovaného záměru lze
považovat za antropogenně ovlivněné až částečně ovlivněné dřívější průmyslovou
činností. Na základě zhodnocení v předchozích kapitolách lze dle dokumentace
konstatovat, že realizace záměru představuje únosné zatížení životního prostředí.
Předpokládaný pravděpodobný vývoj v případě neprovedení záměru představuje
zachování stávajícího nevyužívaného území, kdy zdejší krajina nevykazuje téměř
žádné estetické hodnoty a historická struktura krajiny byla prakticky setřena. Plocha
vlastního zájmového území by zůstala v současné podobě, kdy vykazuje známky
výraznější urbanizace (historické terénní úpravy, navážky apod.), zároveň trpí
neúdržbou, takže sekundární sukcesí došlo ke zjednodušení biotopové struktury
původní širší nivy formou výrazné ruderalizace a nástupu náletových, především tzv.
pionýrských dřevin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze většinově vyslovit souhlas. Lze však upozornit, že na
základě historických údajů za poslední dekádu (2005-2014, zejména údajů po roce
2010) existují migrační vazby mezi zájmovým územím a nivními ekosystémy podél
Bohumínské stružky a blízkých rybníků. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav–
Odra–Poolší byl v zájmovém území potvrzen prokazatelně hnízdní výskyt jen u
slavíka modráčka středoevropského (těžiště výskytu druhu v širší nivě východně a
jižně), předmět ochrany EVL Heřmanický rybník čolek velký v zájmovém území
nenachází vhodné biotopové podmínky pro rozmnožování (chybí trvalá vodní plocha
s makrofyty). Dále oproti sousední nivě s rybníky, mokřady a rákosinami v PP a EVL
Heřmanický rybník jde nadále o ochuzené plochy, do kterých některé zvláště
chráněné druhy živočichů pronikají, přičemž jsou dokladovány i výskyty reprodukční
(zejména ptáci), u skupiny obojživelníků však možnost reprodukce závisí na
klimatických podmínkách a přítomnosti vodních ploch. Proto jsou s odkazem na
závěry biologického průzkumu formulovány v další části posudku a ve stanovisku
odpovídající podmínky.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.
Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i
dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace uvádí, že negativní vlivy prováděných úprav terénu na zdraví obyvatel
lze rozdělit na dvě skupiny populace - na skupinu obyvatel pod přímým vlivem
terénních úprav (zaměstnanci zhotovitele terénních úprav) a skupinu ostatních
obyvatel. Ve vztahu k obyvatelstvu v širším okolí místa prováděných úprav terénu lze
obecně považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena s
ovlivněním zdrojů pitné vody, s negativním působením vyvolaném zvýšením dopravy,
hlukem a emisemi škodlivin do ovzduší při dopravě a s hlukem z prováděných úprav
terénu.
Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 220 m ssv. od hranice
zájmové lokality (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého
podniku ŽDB GROUP a.s.). Další zástavba je již mimo dosah potenciálních vlivů
záměru (cca 650 m jihovýchodně od zájmové lokality - zástavba rodinných domů na
okraji městské části Bohumín - Záblatí).
Úlet prachových částic generovaných mechanicky, tj. při vykládce a manipulaci
s ukládanými odpady, může ovlivnit imisní situaci do vzdálenosti několika set m.
Vzhledem k malé výšce navržené deponie lze očekávat, že maximální dopad bude
mít ve vzdálenosti do 100 m, dále již bude z hlediska vlivu na obyvatelstvo
nevýznamný.
Při návozech soupravami s nosností cca 22 t a ročním množství návozu cca 30 000 t
(předpokládá se vytvoření celého násypu v průběhu 5 let) bude přitížení přístupových
komunikací před rozdělením dopravního proudu činit 6 vozidel denně (uvažováno
postupné navážení v pracovní dny, tj. cca 250 dnů v roce). Tato intenzita dopravy
nemůže významně ovlivnit stávající dopravní zatížení v Bohumíně, a tedy ani
způsobit významnou změnu imisní a zdravotní situace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku k vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné
zdraví bez podstatnějších připomínek za předpokladu, že nedojde k navýšení
dopravy generované předkládaným záměrem a dojde k ukončení činnosti v rámci
Rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. V tomto smyslu jsou posudkem
formulována odpovídající doporučení a při jejich respektování lze vyslovit názor, že
vlivy na veřejné zdraví v porovnání se stávajícím stavem budou malé a málo
významné. Ve vztahu k uváděné bilanci navážených objemů odpadů lze uvést, že
pokud platí informace uváděná na straně 17 dokumentace, potom maximální
generovaná doprava související s posuzovaným záměrem bude představovat
maximálně 15 pohybů TNA v denní době. Současně nejen s ohledem na imisní a
hlukovou zátěž, ale zejména ve vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém území je
ve stanovisku formulována následující podmínka:
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záměr bude realizován maximálně na ploše 17 000 m , a to v severní polovině parcely č.
2498/8 k.ú. Nový Bohumín a s celkovým objemem uloženého odpadu 84 000 tun; uvedený
rozsah rekultivace bude konečný a jižní část (dolní polovina) dotčeného pozemku bude
trvale ponechána volná pro rozliv velkých vod

Možným uloženým odpadem zpracovatel posudku chápe plnění zákonných
povinností v tom smyslu, že ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky
č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady. Protože povinnost respektovat výše uvedené legislativní požadavky
vyplývá jasně z příslušné složkové legislativy, nejsou tyto zapracovány do podmínek
stanoviska.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace uvádí, že nakládání s odpady v prostoru průmyslové skládky odpadů a
související doprava budou po realizaci záměru nahrazeny automobilovou dopravou a
nakládáním s odpady v rámci rekultivace na ploše záměru. Stávající roční kapacita
příjmu odpadů a související automobilová doprava proto nezmění. Kumulativní vlivy
se stávajícími okolními záměry byly zohledněny s využitím pětiletých klouzavých
průměrů imisních koncentrací publikovaných ČHMÚ a na základě modelového
vyhodnocení vlivu současné automobilové dopravy a manipulace s odpady, které
probíhají v současnosti v posuzovaném území. Dále je vedeno, že stávající úlet z
povrchu staré skládky odpadů bude nahrazen novými emisemi z plochy záměru.
Celkové množství emisí se proto významně nezmění. Podstatná bude změna
umístění zdrojů emisí, které se přesunou blíže k obydleným oblastem. Z hlediska
manipulace s odpady nedojde k významné změně emisí oproti současnosti.
S ohledem na stejnou kapacitu činností budou hmotnostní toky všech těchto činností
obdobné jako v případě výchozího stavu. Zdroje znečišťování ovzduší, které budou
dle posuzované dokumentace součástí záměru, budou do ovzduší emitovat tuhé
znečišťující látky (především frakce PM10 a větší) a oxidy dusíku. Benzo(a)pyren
bude produkován zcela dominantně stávající automobilovou dopravou, realizace
záměru nebude mít na emise tohoto polutantu prakticky žádný vliv (nevznikne nové
dopravní přitížení, dojde jen ke změně vedení přepravní trasy v bezprostřední
blízkosti záměru).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k fázi přípravy rekultivační plochy jsou v souladu s dokumentací
formulovány následující podmínky:
 příprava plochy bude probíhat pouze v pracovní dny v době mezi 06.00 až 20.00 hod., pro
omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení; při přípravě plochy bude omezována
resuspendovaná prašnost z povrchu vozovek (důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle
potřeby čištění komunikací)

Se závěry dokumentace z hlediska vlivů na ovzduší v etapě samotných
rekultivačních pracích lze souhlasit za předpokladu, že nedojde k významné změně
z hlediska generované dopravy záměrem a že současně při případném zahájení
provozu hodnoceného záměru bude ukončena činnost v rámci Rekultivace staré
skládky bývalé ŽDB Group a.s. Tak nastane situace, že oproti stávajícímu stavu
nedojde ke změně generované dopravy v porovnání se stávajícím stavem.
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V tomto smyslu jsou posudkem do stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí formulována následující doporučení:


podmínkou zprovoznění záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
bude ukončení činnosti rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. tak, aby nedošlo k
navýšení generované dopravy související s návozem odpadů záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“



z hlediska vyvolaných přepravních nároků bude záměr „Rekultivace a příprava území
rozvojové plochy Bohumín“ limitován 15 pohyby nákladních automobilů, a to pouze
v denní době a v pracovní dny; tomu odpovídá maximální denní návoz 120 tun, provozní
doba maximálně 06.00 – 18.00; v rámci provozu bude vedena evidence příjezdů a odjezdů
TNA, která na vyžádání bude předkládána orgánu ochrany veřejného zdraví; veškerý dovoz
odpadů, který bude prováděn přes město, bude realizován zaplachtovanými nákladními
automobily pro omezování sekundární prašnosti; pro dovoz budou používány nákladní
automobily splňující minimálně třídu EURO 5

Dle názoru zpracovatele posudku je z hlediska omezení emisí související s realizací
záměru nezbytné, aby provozní řád ve vztahu k omezování emisí respektoval
následující doporučení, které je uvedeno ve stanovisku k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí:


z hlediska omezování emisí bude provozní řád zahrnovat následující opatření:
 komunikace v prostoru prováděné rekultivace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány
aktivní látky k potlačení prašnosti
 v rámci rekultivačních prací budou používány stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň
emisní normu Stage I dle Směrnice 97/68/ES); bude vyžadováno věnovat se jejich údržbě optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 v rámci rekultivačních prací je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů na
minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění rekultivačních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a vyšším větru nad 20 m/s omezit rekultivační práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu rekultivované plochy
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém nebo větrném počasí je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat pro potřebu zpětné kontroly

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. Další a fyzikální a biologické
charakteristiky
Dokumentace uvádí, že k negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet
pouze v období realizace terénních úprav. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je
možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů.
Vlivy na hlukovou situaci jsou vztaženy k nejbližšímu chráněnému prostoru (rodinné
a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého podniku ŽDB GROUP
a.s., cca 130 m severně od hranice zájmové lokality). S ohledem na tuto vzdálenost
nelze překročení stanovené hladiny hluku pro denní dobu v nejbližším hlukově
chráněném prostoru vyloučit. Podstatně vyšší hlukovou zátěž působí stávající
automobilová doprava na příjezdu k parkovišti sloužícímu pro areál bývalého podniku
ŽDB GROUP a.s., které se nachází v bezprostřední blízkosti této obytné zástavby.
Vliv vlastního využívání odpadů na povrchu terénu bude pravděpodobně překryt
tímto zdrojem a bude proto nevýznamný.
Dokumentace dále konstatuje, že terénní úpravy, spojené s realizací terénních úprav,
budou zdrojem vibrací. Vibrace budou vznikat především při hutnění materiálu a při
jeho ukládání. Vzhledem ke vzdálenosti lokalit od nejbližších obytných staveb a
geologickým poměrům nebude intenzita vibrací natolik výrazná, aby měla negativní
vliv na stavební stav objektů nebo zdraví obyvatel.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vyhodnocení hlukové zátěže ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek.
V souladu se závěry dokumentace je ve stanovisku formulováno následující
doporučení:
 pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel rekultivačních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nebude
překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení

Zpracovatel posudku se však domnívá, že konstatování dokumentace, že „vliv
vlastního využívání odpadů na povrchu terénu bude pravděpodobně překryt a bude
proto nevýznamný“ je třeba v rámci další projektové přípravy záměru doložit. V tomto
smyslu je formulováno ve stanovisku následující doporučení:
 součástí dokumentace pro územní řízení bude autorizované měření hluku u nejbližšího
chráněného prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého
podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m severně od hranice zájmové lokality); současně bude
doložena hluková studie zohledňující předpokládané zdroje hluku související se záměrem
„Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“, která bude prokazovat, že i se
zohledněním nových zdrojů hluku souvisejících s hodnoceným záměrem nedojde
k překračování hlukového limitu pro denní dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dokumentace uvádí, že hydrogeologické poměry na zájmové lokalitě lze na základě
ověřených hydrogeologických poměrů považovat za vhodné a uvažovaný záměr lze
z hlediska hydrogeologických poměrů považovat za nerizikový. Podmínkou je, aby
využívané odpady odpovídaly kvalitativním kritériím, uvedeným ve Vyhlášce MŽP č.
294/2005 Sb., což by prakticky vyloučilo možnost vzniku případného znečištění
horninového prostředí v okolí lokality.
Horninové prostředí, se kterým budou odpady přicházet bezprostředně do kontaktu
(včetně případných výluhů), bude tvořeno vrstvou jílovitých zemin fluviálního původu
a navážkami (stavební suť a redeponované písčité až štěrkovité hlíny).
Využívané odpady budou trvale mimo dosah hladiny podzemní vody (do hloubky 1,5
m pod terénem, tzn. cca 1,5 m pod bázi násypu, nebyla průzkumnými pracemi
hladina podzemní vody zastižena. Kvartérní kolektor je od báze násypu spolehlivě
izolován jílovitými zeminami (povodňové jíly a sprašové hlíny). Riziko spojené
s výluhy do podzemní vody lze proto vyloučit.
Dále z dokumentace vyplývá, že zájmová lokalita se nachází v záplavovém území
100-leté vody. Nejedná se o aktivní zónu záplavového území (navýšením bude toto
eliminováno). Vlivem kontaktu případných povodňových a srážkových vod s tělesem
ukládaných odpadů může docházet k povrchovému splachu výluhů po povrchu
terénu směrem k Záblatskému rybníku, který je součástí lokalit soustavy Natura 2000
a přírodní památky Heřmanický rybník. Při povodňových stavech lze riziko pro životní
prostředí spojené s povrchovým odtokem vyloučit, protože může nastat pouze při
vysokých vodních stavech, a tedy při intenzivním ředění výluhů, které tak nemohou
kvalitu povrchových vod reálně ovlivnit.
Dle dokumentace ukládané odpady budou vyhovovat kvalitativním požadavkům
Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Ukládané odpady budou vyhovovat kvalitativním
požadavkům Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Protože součástí kvalitativních požadavků
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Vyhlášky č. 294/2005 Sb. je i nízká úroveň ekotoxicity, lze vyloučit i ekologická rizika
spojená s přestupem znečištění do vodného výluhu a následnou migrací do okolních
ekosystémů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vlivů na jakost povrchových a podzemních vod ze strany zpracovatele
posudku bez významnějších připomínek. Lze však požadovat, aby pro rekultivační
práce byl vypracován a schválen plán opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám. Současně lze doporučit, aby provozní řád zahrnoval taková
opatření, která by minimalizovala rizika případného úniku látek škodlivých vodám.
Jak uvádí dokumentace, s respektováním tohoto požadavku se automaticky počítá, a
proto tento požadavek není zapracován do podmínek stanoviska.
V souladu s dokumentací lze podpořit požadavek v pokračování monitoringu
podzemních a povrchových vod.
Jako zásadní požadavek ve vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém území lze
považovat vyjádření Povodí Odry s. p. ze dne 20.2.2018 (č.j. POD/02896/2018/
9232/842), ze kterého vyplývá, že „umístěním skládky v severní polovině parcely
č.2498/8 k.ú. Nový Bohumín dojde k zanedbatelnému zhoršení stávajícího stavu;
nadále však trváme na ponechání volné plochy pro rozliv velkých vod v jižní části
(dolní polovině) dotčeného pozemku“. Podmínka tohoto znění již byla uvedena
v předcházející části předkládaného posudku.
Na základě výše uvedených skutečností jsou ve stanovisku formulována následující
doporučení:
 v rámci rekultivace a přípravy území rozvojové plochy Bohumín i po ukončení skládkování
komunálních odpadů bude společností MS-US a.s. pokračovat pravidelný monitoring
podzemní a povrchové vody v oblasti skládky průmyslových odpadů; rekultivace staré
skládky bývalé ŽDB a skládky komunálních odpadů společnosti BM servis


z hlediska omezování rizika kontaminace podzemních a povrchových vod bude provozní
řád zahrnovat následující opatření:





všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru rekultivace, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
v prostoru rekultivace nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
rekultivační mechanismy
na ploše rekultivace budou všechny rekultivační mechanismy vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaný materiál neprodleně
odstraněn, odvezen a uložen na lokalitě určené k těmto účelům

D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že realizace projektu bude v lokalitě vyžadovat trvalý zábor
zemědělského půdního fondu. Ve vztahu k půdě jde o ireverzibilní proces. Ztrátu
zemědělské půdy lze dle dokumentace považovat za částečně přijatelnou, neboť v
širším okolí je dostatek půd podobných vlastností a nebude ovlivněno zemědělské
obhospodařování navazujícího území. Realizací záměru dojde k dotčení
zemědělského půdního fondu o celkové výměře cca 17 000 m2. Jedná se o
pozemky, které jsou v současné době nejsou využívané zemědělsky.
V jiné části téže kapitoly dokumentace uvádí, že realizací terénních úprav nedojde k
ovlivnění pozemků, určených k plnění funkce lesa. V rámci přípravy území před
navrženým využíváním odpadů bude provedeno vynětí pozemku ze zemědělského
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půdního fondu a skrývka svrchních kulturních horizontů (celkem 36 307 m2 pozemků
vedených v současnosti jako orná půda). Se skrývkou bude naloženo v souladu se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
např. využití v rámci rekultivace staré skládky společnosti MS-US a.s., na které je
v současnosti zahájena etapa biologické rekultivace (ozelenění) v souladu se
schválenou projektovou dokumentací.
Dále dle dokumentace hodnocení geologických poměrů na lokalitě a jejich vlivu na
půdu, ve vztahu k záměru objednatele (využití odpadů na povrchu terénu) je
provedeno z následujících hledisek:
 zda se na lokalitě nachází zvodněný kolektor, který může být záměrem
objednatele negativně dotčen
 zda se v nadloží tohoto kolektoru nachází nebo bude nacházet bariéra, bránící
případnému průniku kontaminace z použitých materiálů do tohoto kolektoru
Na základě v dokumentaci uvedeného rozboru dokumentace uzavírá, že uvažovaný
záměr objednatele v dané lokalitě nepředstavuje z hlediska geologických poměrů
riziko. Podmínkou je, že odpady využité na povrchu terénu budou odpovídat
kvalitativním požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb. Záměr negativně neovlivní
horninové prostředí ani přírodní zdroje.
Při posuzování geomechanických poměrů lokality ve vztahu k záměru objednatele
dokumentace popisuje ve vztahu k ukládání odpadů následující aspekty, které jsou
dále v dokumentaci rozvedeny z hlediska řešení:
 zda při ukládání odpadů a po jeho ukončení a při následném dalším využívání
lokality nemůže dojít k deformacím povrchu a jiným negativním projevům v takové
míře, aby vytváření násypu na lokalitě znemožnily nebo ohrozily, případně
vytvořily cesty průniku případných škodlivých látek z použitých odpadů do
životního prostředí
 zda jsou geomechanické vlastnosti horninového prostředí na lokalitě (únosnost,
stabilita, stlačitelnost) takové, aby nedošlo vlivem hmotnosti ukládaných odpadů
při tvorbě násypů k jeho nežádoucím deformacím
 posouzení geomechanických vlastností odpadního materiálu, použitého při
navážení odpadů, ve vztahu k záměru zadavatele
Dokumentace uzavírá, že na základě geomechanického hodnocení horninového
prostředí a posouzení skladby využívaných odpadů je možno konstatovat, že
uvažovaný záměr objednatele v dané lokalitě nebude při dodržování běžné
technologické kázně představovat riziko pro životní prostředí. Vzhledem k umístění
záměru a charakteru pozemků se předpokládají mírně negativní vlivy na půdu v
důsledku trvalého záboru půd spadajících do 5. třídy ochrany zemědělského půdního
fondu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k nárokům na zábor ZPF lze pouze upozornit, že i přes zmenšení
hodnocené lokality zůstává pravděpodobně specifikovaný rozsah záboru shodný jako
v oznámení EIA, jak je uváděno na straně 14; na str. 46 dokumentace je však ve
druhém odstavci uveden předpokládaný zábor 17 00 m2, avšak na téže str. 46 v
posledním odstavci je uveden předpokládaný zábor ZPF opět 36 307 m2.

31

Z hlediska zpracovatele posudku i s ohledem na vyjádření Povodí Ohře s.p. je
posudkem stanovena již dříve uvedená podmínka, že záměr bude realizován
maximálně na ploše 17 000 m2, a to v severní polovině parcely č. 2498/8 k.ú. Nový
Bohumín.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že rozhodující zábor bude realizován
v třídě ochrany V. Třídy ochrany jsou stanoveny na základě Vyhlášky MŽP č.
48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany ze dne 22.2.2011. Třídy ochrany se stanovují
pomocí BPEJ dle vyhlášky č. 546/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Upřesnění odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č. j. 00LP/1067/96, který nabyl
účinnosti k 1.1.1997.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky
(dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
Otázka uváděného technického a provozního řešení tvorby rekultivované plochy
není náplní procesu EIA, ale následného projektového řešení záměru. V souladu
s vyjádřením KÚ Moravskoslezského kraje však lze požadovat, aby terénní úpravy
byly realizovány takovým způsobem, aby již nemusela být prováděna následná
rekultivace násypu; svahování okrajů násypů v poměru 1:1,5 v celém obvodu nelze
považovat za vyhovující, neboť je touto hranou zcela vyloučen příjezd na tuto lokalitu
bez dalších úprav. Ve stanovisku je formulováno následující doporučení:


v projektu pro územní řízení bude detailně rozpracováno jak technické řešení rekultivace
vylučující další terénní úpravy související s místem vjezdu na rekultivovanou plochu, tak i
popis vytváření a skladby jednotlivých vrstev s ohledem na další budoucí využití území;
v rámci realizace záměru budou z ukládání vyloučeny odpady katalogové číslo 170904 a
161104

Z hlediska ukládání odpadů v rámci uvažované rekultivace je zřejmé, že:
 ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu terénu je podmíněno
splněním respektive provozováním zařízení pouze se souhlasem dle ustanovení
§14 odst. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
 v souladu s vyhl. č.294/2005 Sb., příloha č.11, odst.4 bude nezbytné, aby
oznamovatel zpracoval hodnocení rizika v dané lokalitě
Výše uvedené požadavky jednoznačně vyplývají z příslušných legislativních
předpisů, a proto není nezbytné je v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 formulovat do podmínek stanoviska.
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Lze pouze upozornit, že nelze vyloučit vznik odpadů z běžné údržby mechanismů,
které budou využívány v prostoru rekultivované plochy. V tomto smyslu je
formulováno i odpovídající doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů:


případné odpady vznikající v etapě rekultivace budou shromažďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií na vymezeném sběrném místě a v příslušných
shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ
bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu)

Ve vztahu k minimalizaci rizik souvisejících s případným nekontrolovatelným
ukládáním odpadů je ve stanovisku v souladu s dokumentací formulováno
následující doporučení:


proti vstupu a vjezdu nepovolaných osob budou na hranici zájmové lokality umístěny
výstražné tabule se zákazem vstupu a vjezdu, zájmová lokalita bude provozovatelem
i v mimopracovní době kontrolována, aby bylo zabráněno nekontrolovanému ukládání
odpadů. Zájmová lokalita je již v současné době součástí uzavřeného areálu MS-US a.s.
a vstup či vjezd je nutné povolit ze strany této společnosti

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Z dokumentace vyplývá, že v důsledku realizace stavby nejsou předpokládány
významné vlivy na horninové prostředí, stejně jako vlivy na jiné přírodní zdroje. S
ohledem na geologickou stavbu území nelze předpokládat ani poškození nebo ztrátu
geologických či paleontologických památek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek při respektování podmínek ve
stanovisku o hodnocení vlivů.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
Z dokumentace na základě provedeného biologického vyplývá, že vlivy na floru jsou
nevýznamné, vlivy na faunu s ohledem na předpoklad zásahu do dřevinných porostů
a rákosin mírně nepříznivé s tím, že ponecháním přechodového pásu podél
východního oplocení, pásu dřevin pod patou východního a severního svahu elevace
s boxy a vhodným obdobím přípravy území včetně odůvodněného rozsahu kácení
lze identifikované vlivy výrazně zmírnit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku lze zpracovaný a aktualizovaný biologický průzkum
považovat za nadstandardní, s dostatečnou vypovídací schopností. Lze se proto
ztotožnit jak se závěry tohoto průzkumu, tak i navrženými opatřeními, která jsou
většinově převzata do stanoviska o hodnocení vlivů:


zachovat pás porostů dřevin pod patou východního a severního svahu elevace subareálu s
boxy skládky průmyslových odpadů



s ohledem na bezprostřední blízkost hranice PP a EVL Heřmanický rybník a PO Heřmanský
stav-Odra-Poolší (navazují na cestu podél východního oplocení zájmového území)
ponechat i v redukovaném území pás v šíři cca 20 m podél východního oplocení bez
zásahu jako určitého přechodového území



skrývky a přípravu území řešit mimo reprodukční období živočichů, nejdříve od poloviny
srpna běžného roku; odůvodněný rozsah kácení dřevin řešit mimo vegetační období
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při realizaci záměru, tak na svazích výhledového tělesa podpořit rozvoj xerofytních biotopů
(plochy s kameny, podpora ploch bez kompaktně zapojené vegetace); na druhé straně
podpořit i skupinovou výsadbou domácích druhů kvetoucích keřů florikolní hmyz

Zpracovatel posudku potom navrhuje zohlednit ve stanovisku následující podmínku:


v jarním období roku předpokládané přípravy území pro rekultivaci provést aktualizaci
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných
ohrožených druhů; výsledky průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu
ochrany přírody

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Dokumentace konstatuje, že krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. č. 114/ 1992
Sb., bude záměrem mírně negativně pozměněn, poněvadž vznik nové charakteristiky
území navážkami do výše cca 1,5 m nad terén a dojde tak k posílení urbanizace
území v návaznosti na průmyslový areál, prostor s boxy skládky průmyslových
odpadů a skládku komunálního odpadu. Rovněž v daném kontextu je navrhováno
zachovat část dřevinných porostů a řešit přechodovou plochu bez zásahu v pásu
podél východního oplocení zájmového území záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je patrné, že zájmové území záměru je antropogenně ovlivněno, takže sekundární
sukcesí došlo ke zjednodušení biotopové struktury původní širší nivy formou výrazné
ruderalizace a nástupu náletových, především tzv. pionýrských dřevin. Redukce
zájmového území záměru uvolnila jižní část plochy mezi elevací se skládkovými boxy
na západě a oplocením na východně pro možné revitalizace a případná
kompenzační opatření. Ve vztahu k celkovému charakteru záměru lze souhlasit se
závěrem, že ve vztahu ke krajinnému rázu se bude jednat pouze o mírně negativní
vliv. Taktéž žádný z dotčených orgánů ochrany přírody ve svých vyjádřeních
nevznesl ve vztahu ke krajinnému rázu žádné připomínky.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Z dokumentace vyplývá, že záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy
památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo
v regionu včetně architektonických a archeologických aspektů, ani neovlivňuje jiné
kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

34

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Z dokumentace vyplývá, že na základě zpracovaného hodnocení využívání odpadů
na povrchu terénu a posouzení skladby využívaných odpadů je možno konstatovat,
že uvažovaný záměr objednatele v dané lokalitě nebude při dodržování běžné
technologické kázně představovat riziko pro životní prostředí.
Ve vztahu k riziku požáru dokumentace uvádí, že vzhledem k uváděnému rozsahu a
zejména pak charakteru stavby lze pokládat riziko vzniku požáru za minimální a
zároveň lze předpokládat, že by případný požár neovlivnil významně objekty nejbližší
obytné zástavby.
Ve vztahu k únikům závadných látek dokumentace konstatuje, že před zahájením
rekultivace bude vypracován a předložen ke schválení havarijní plán zpracovaný z
hlediska zákona o vodách a souvisejících právních předpisů. V tomto materiálu
budou uvedeny možné scénáře úniku látek nebezpečných vodám a konkrétní
postupy pro likvidaci těchto úniků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných
významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“ části D.II. je
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA. Citovaná příloha
Zákona EIA požaduje v dokumentaci EIA uvést charakteristiku rizik pro veřejné
zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a
nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích.
Dokumentace popisuje možné havárie a nestandardní stavy a postupy k jejich
předcházení.
Kapitola „D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích“ je zpracována ve vztahu
k charakteru řešeného záměru v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí, a zpracovatel posudku nemá ke kapitole zásadních výhrad.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Z předložené dokumentace zejména vyplývá, že:
 Celkový vliv záměru na obyvatelstvo bude nevýznamný. Záměr nemá sociálněekonomický vliv.
 Nakládání s odpady v prostoru průmyslové skládky odpadů a související doprava
budou po realizaci záměru nahrazeny automobilovou dopravou a nakládáním s
odpady v rámci rekultivace na ploše záměru. Stávající roční kapacita příjmu
odpadů a související automobilová doprava proto nezmění. Stávající úlet z
povrchu rekultivace skládky odpadů bývalé ŽDB Group a.s. bude nahrazen
novými emisemi z plochy záměru. Celkové množství emisí se proto významně
nezmění. Proto je z hlediska ochrany ovzduší záměr přijatelný.
 Vlivy na klima se nepředpokládají, ovlivnění mikroklimatu bude zanedbatelné.
 K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období realizace
terénních úprav. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit
jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů. Vlivy na hlukovou situaci
jsou vztaženy k nejbližšímu chráněnému prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové
domy v sousedství areálu bývalého podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m
severně od hranice zájmové lokality). S ohledem na tuto vzdálenost nelze
překročení stanovené hladiny hluku pro denní dobu v nejbližším hlukově
chráněném prostoru vyloučit.
 Celkový vliv záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako
nevýznamný.
 Uvažovaný záměr objednatele v dané lokalitě nepředstavuje z hlediska
geologických poměrů riziko. Podmínkou je, že odpady využité na povrchu terénu
budou odpovídat kvalitativním požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb. Realizací
terénních úprav nedojde k ovlivnění pozemků, určených k plnění funkce lesa. V
rámci přípravy území před navrženým využíváním odpadů bude provedeno vynětí
pozemku ze zemědělského půdního fondu a skrývka svrchních kulturních
horizontů.
 Z floristického hlediska tedy není nutno proti realizaci záměru vznášet žádné
námitky.
 Všechny zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů mají těžiště výskytu místních
populací mimo zájmové území záměru (mokřady, niva a rákosiny kolem
Bohumínské stružky, Záblatského a Nového rybníka, nebo na ploše
nezaplněných boxů skládky západně od zájmového území.
 Nedochází k zásahu do skladebných prvků ÚSES ani k zásahu do VKP vodních
toků, lesů, rybníků. Záměr je dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
 Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu včetně
architektonických a archeologických aspektů, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy.
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 Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném
území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek,
s akceptovatelnou vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Kapitola „D.III.
Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení je zpracována v
dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Bez připomínek
za předpokladu respektování navržených podmínek ve stanovisku.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
Dokumentace uvádí, že základní technická a organizační opatření na ochranu
životního prostředí jsou součástí záměru, jsou podrobně popsána v předchozích
kapitolách a s jejich naplněním se automaticky počítá v souladu s požadavky
příslušných právních předpisů.
Nad rámec zákonných požadavků jsou pro prevenci, vyloučení a zmírnění vlivů na
životní prostředí dokumentace uvádí opatření pro období přípravy záměru a pro
období provozu:
Období přípravných prací a výstavby
 Příprava plochy bude probíhat pouze v pracovní dny v době mezi 6:00 a 20:00 h, pro
omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
 Při přípravě plochy bude omezována resuspendovaná prašnost z povrchu vozovek
(důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle potřeby čištění komunikací).
 V suchém letním období s rychlostí větru nad 20m/s budou přerušeny práce na
rekultivační ploše.
 Bude zachován pás porostů dřevin pod patou východního a severního svahu elevace
subareálu s boxy skládky průmyslových odpadů.
 S ohledem na bezprostřední blízkost hranice PP a EVL Heřmanický rybník a PO
Heřmanský stav-Odra-Poolší (navazují na cestu podél východního oplocení zájmového
území) bude ponechán i v redukovaném území pás v šíři cca 20 m podél východního
oplocení bez zásahu jako určitého přechodového území.
 Pokud dojde k řešení záměru, tak na svazích výhledového tělesa podpořit rozvoj
xerofytních biotopů (plochy s kameny, podpora ploch bez kompaktně zapojené vegetace);
na druhé straně podpořit i skupinovou výsadbou domácích druhů kvetoucích keřů
florikolní hmyz.Skrývky a příprava území budou řešeny mimo reprodukční období
živočichů, nejdříve od poloviny srpna běžného roku. Odůvodněný rozsah kácení dřevin
bude řešen mimo vegetační období.

Období provozu
 Na lokalitě nebudou budována žádná provozní zařízení, nebudou zde zřizovány objekty
ani mobilní zařízení pro skladování a výdej pohonných hmot a mazadel a nebudou zde
umístěny žádné další stavby na skladování materiálů a parkování vozidel a techniky.
Nebudou zde rovněž prováděny opravy a údržba vozidel a strojů (kromě běžných oprav
a údržby), stejně jako přečerpávání provozních kapalin. Pro tyto činnosti bude využíváno
stávající zázemí v areálu MS-US a.s.
 Proti vstupu a vjezdu nepovolaných osob budou na hranici zájmové lokality umístěny
výstražné tabule se zákazem vstupu a vjezdu, zájmová lokalita bude provozovatelem
i v mimopracovní době kontrolována, aby bylo zabráněno nekontrolovanému ukládání
odpadů. Zájmová lokalita je již v současné době součástí uzavřeného areálu MS-US a.s.
a vstup či vjezd je nutné povolit ze strany této společnosti.
 Přímé terénní zásahy a úpravy omezit jen na nově vymezený rozsah zájmového území v
severní části poz.p.č. 2498/8 a na část pozemku p.č. 2498/7 (východně od prodloužení
přímky podél východní paty svahu elevace se skládkovými boxy k severu po severní
oplocení)
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 Na svazích výhledového tělesa bude podpořen rozvoj xerofytních biotopů (plochy
s kameny, podpora ploch bez kompaktně zapojené vegetace), dále bude podpořen
skupinovou výsadbou domácích druhů kvetoucích keřů florikolní hmyz.
Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní ani povrchové vody. Negativní vlivy záměru na další složky životního prostředí,
tzn. obyvatelstvo (hluk) a ovzduší se nepředpokládají. Jedná se o záměr, který svými vlivy
nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez, tzn., že nedojde k překročení zákonných
limitů. Rovněž rizika plynoucí z provozu jsou přijatelná.

Kompenzační opatření
Na žádný z navržených zdrojů se kompenzační opatření ve smyslu zákona č.
201/2012 Sb. nevztahují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění. Odpovídající opatření
formulovaná v dokumentaci byla upravena, respektive doplněna na základě
obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení zpracovatele posudku a jsou
přehledně uvedena v kapitole IV. Posouzení navržených opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a k jejich monitorování.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že s ohledem na charakter záměru a jeho budoucí provoz
bylo k dispozici dostatek informací k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Zpracovatelům nejsou známy žádné významné neurčitosti ovlivňující proces
hodnocení vlivů na životní prostředí. Hodnotící kapitoly byly zpracovány na základě
komplexního posouzení informací získaných ze všech podkladových materiálů,
konzultací, terénních šetření a platné legislativy v oblasti životního prostředí. Byla
použita metoda expertního odhadu a analogie se stavbami obdobného charakteru.
K modelovému výpočtu v rozptylové studii byl použit matematický model SYMOS’97
(Systém modelování stacionárních zdrojů), verze 2006, založený na stejnojmenném
modelu rozptylu znečišťujících látek.
V rámci biologického průzkumu byly použity běžné nedestruktivní metody
kvalitativního biologického průzkumu s cílem ověřit případný výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin, případně druhů regionálně či celostátně
ochranářsky významných.
Dále je uveden seznam použité literatury.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí “ je zpracována v rozsahu odpovídajícím požadavkům přílohy č. 4 k zákonu
EIA a dostačujícím k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Lze pouze
upozornit, že rozptylová studie byla vypracována s využitím programu SYMOS'97,
verze 2013, nikoliv verzí 2006, jak je uvedeno v hodnocené kapitole. Jinak bez
připomínek.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Z dokumentace vyplývá, že nejistota emisních vstupů v rozptylové studii odpovídá
obvyklé situaci ve fázi EIA a není na překážku řádnému posouzení vlivů.
Kvalitativní biologický průzkum byl proveden během vícero šetření od května do
července 2015, dále byly řešeny průzkumy během vegetačního období roku 2016 a
stav území byl ještě rámcově prověřen na podzim roku 2017 a v březnu 2018
s ohledem na změny, které byly v území provedeny během roku 2017.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Bez připomínek s tím, že ve stanovisku je doporučeno aktualizovat
zoologický průzkum v předpokládaném roce zahájení přípravných a rekultivačních
prací.
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E. Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace uvádí, že záměr je předpokládán pouze v jedné (aktivní) variantě, jak z
hlediska technického řešení, tak z hlediska umístění. Dále dokumentace definuje
nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu bez realizace
rekultivace a přípravy území rozvojové plochy. Současný stav životního prostředí by
se nezměnil.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předložení jednovariantního řešení záměru není v rozporu s dikcí Zákona EIA. Ze
strany zpracovatele posudku tedy bez připomínek.

F. Závěr
V závěru dokumentace konstatuje, že při zpracování této dokumentace byly
shromážděny a analyzovány všechny dostupné údaje a informace, byly zhodnoceny
veškeré charakteristiky a očekávané vlivy záměru na životní prostředí stanovené
přílohou č.4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění.
Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve
vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad
přípustnou mez, tzn., že nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika
plynoucí z provozu jsou přijatelná.
Dokumentace uzavírá, že vzhledem k tomu, že území kromě výše uvedených
případů negeneruje negativní vlivy na ostatní složky životního prostředí či lidské
zdraví, lze záměr doporučit k realizaci za podmínky dodržení navržených opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část F „Závěr“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem posuzované
Dokumentace EIA a rovněž doporučuje záměr k realizaci za předpokladu
respektování podmínek, které vzešly z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola shrnuje požadovaným způsobem obsah Dokumentace EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

H. Přílohy
Příloha č. 4 Zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
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 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou
nepovinné a jejich výčet je uveden v části posudku II.1 Úplnost dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č. 4
Zákona EIA. Posuzovaná Dokumentace neuvádí seznam referenčních zdrojů,
protože na externí referenční zdroje neodkazuje. Pokud odkazuje, pak na přílohy
dokumentace, jejichž seznam je uveden. V přílohách dokumentace jsou externí
zdroje řádně citovány.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předpokládán pouze v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického
řešení, tak z hlediska umístění.
Dle dokumentace lze dále definovat nulovou variantu, která znamená zachování
stávajícího stavu bez realizace rekultivace a přípravy území rozvojové plochy.
Současný stav životního prostředí by se nezměnil.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Dle dokumentace záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, a to ani
při nestandardních stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům
na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech
legislativních požadavků na způsob provádění rekultivace lze technické řešení
záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí opatření
sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí
vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu
přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území k realizaci
záměru.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových
zákonů)
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření vyplývající ze závěrů
zpracovatele dokumentace, vyjádření k dokumentaci a názoru zpracovatele posudku:
Podmínky závazného souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
2



záměr bude realizován maximálně na ploše 17 000 m , a to v severní polovině parcely č.
2498/8 k.ú. Nový Bohumín a s celkovým objemem uloženého odpadu 84 000 tun; uvedený
rozsah rekultivace bude konečný a jižní část (dolní polovina) dotčeného pozemku bude
trvale ponechána volná pro rozliv velkých vod



v projektu pro územní řízení bude detailně rozpracováno jak technické řešení rekultivace
vylučující další terénní úpravy související s místem vjezdu na rekultivovanou plochu, tak i
popis vytváření a skladby jednotlivých vrstev s ohledem na další budoucí využití území;
v rámci realizace záměru budou z ukládání vyloučeny odpady katalogové číslo 170904 a
161104



součástí dokumentace pro územní řízení bude autorizované měření hluku u nejbližšího
chráněného prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého
podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m severně od hranice zájmové lokality); současně bude
doložena hluková studie zohledňující předpokládané zdroje hluku související se záměrem
„Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“, která bude prokazovat, že i se
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zohledněním nových zdrojů hluku souvisejících s hodnoceným záměrem nedojde
k překračování hlukového limitu pro denní dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb


v rámci přípravy záměru zachovat pás porostů dřevin pod patou východního a severního
svahu elevace subareálu s boxy skládky průmyslových odpadů



v rámci přípravy záměru s ohledem na bezprostřední blízkost hranice PP a EVL Heřmanický
rybník a PO Heřmanský stav-Odra-Poolší (navazují na cestu podél východního oplocení
zájmového území) ponechat i v redukovaném území pás v šíři cca 20 m podél východního
oplocení bez zásahu jako určitého přechodového území

II. Podmínky pro fázi výstavby


v jarním období roku předpokládané přípravy území pro rekultivaci provést aktualizaci
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných
ohrožených druhů; výsledky průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu
ochrany přírody



příprava plochy bude probíhat pouze v pracovní dny v době mezi 06.00 až 20.00 hod., pro
omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení; při přípravě plochy bude omezována
resuspendovaná prašnost z povrchu vozovek (důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle
potřeby čištění komunikací)



skrývky a přípravu území řešit mimo reprodukční období živočichů, nejdříve od poloviny
srpna běžného roku; odůvodněný rozsah kácení dřevin řešit mimo vegetační období

III. Podmínky pro fázi provozu


proti vstupu a vjezdu nepovolaných osob budou na hranici zájmové lokality umístěny
výstražné tabule se zákazem vstupu a vjezdu, zájmová lokalita bude provozovatelem
i v mimopracovní době kontrolována, aby bylo zabráněno nekontrolovanému ukládání
odpadů. Zájmová lokalita je již v současné době součástí uzavřeného areálu MS-US a.s.
a vstup či vjezd je nutné povolit ze strany této společnosti



podmínkou zprovoznění záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
bude ukončení činnosti rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. tak, aby nedošlo k
navýšení generované dopravy související s návozem odpadů záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“



z hlediska vyvolaných přepravních nároků bude záměr „Rekultivace a příprava území
rozvojové plochy Bohumín“ limitován 15 pohyby nákladních automobilů, a to pouze
v denní době a v pracovní dny; tomu odpovídá maximální denní návoz 120 tun, provozní
doba maximálně 06.00 – 18.00; v rámci provozu bude vedena evidence příjezdů a odjezdů
TNA, která na vyžádání bude předkládána orgánu ochrany veřejného zdraví; veškerý dovoz
odpadů, který bude prováděn přes město, bude realizován zaplachtovanými nákladními
automobily pro omezování sekundární prašnosti; pro dovoz budou používány nákladní
automobily splňující minimálně třídu EURO 5



při realizaci záměru, tak na svazích výhledového tělesa podpořit rozvoj xerofytních biotopů
(plochy s kameny, podpora ploch bez kompaktně zapojené vegetace); na druhé straně
podpořit i skupinovou výsadbou domácích druhů kvetoucích keřů florikolní hmyz



z hlediska omezování emisí bude provozní řád zahrnovat následující opatření:
 komunikace v prostoru prováděné rekultivace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány
aktivní látky k potlačení prašnosti
 v rámci rekultivačních prací budou používány stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň
emisní normu Stage I dle Směrnice 97/68/ES); bude vyžadováno věnovat se jejich údržbě optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 v rámci rekultivačních prací je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů na
minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění rekultivačních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a vyšším větru nad 20 m/s omezit rekultivační práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu rekultivované plochy
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 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém nebo větrném počasí je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat pro potřebu zpětné kontroly



pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel rekultivačních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nebude
překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení



z hlediska omezování rizika kontaminace podzemních a povrchových vod bude provozní
řád zahrnovat následující opatření:







všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru rekultivace, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
v prostoru rekultivace nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
rekultivační mechanismy
na ploše rekultivace budou všechny rekultivační mechanismy vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaný materiál neprodleně
odstraněn, odvezen a uložen na lokalitě určené k těmto účelům

případné odpady vznikající v etapě rekultivace budou shromažďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií na vymezeném sběrném místě a v příslušných
shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ
bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu)

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nejsou stanoveny.
V. Podmínky kompenzační
Nejsou stanoveny.
VI. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí


v rámci rekultivace a přípravy území rozvojové plochy Bohumín i po ukončení skládkování
komunálních odpadů bude společností MS-US a.s. pokračovat pravidelný monitoring
podzemní a povrchové vody v oblasti skládky průmyslových odpadů; rekultivace staré
skládky bývalé ŽDB a skládky komunálních odpadů společnosti BM servis
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V.
VYPOŘÁDÁNÍ
DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

1) Město Bohumín
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
Podstata vyjádření:
Záměr „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“ byl v dostatečném
časovém předstihu konzultován a je v souladu s koncepcí dalšího využití této
průmyslové oblasti.
K předloženému záměru máme z hlediska samosprávy tuto připomínku:
 Z předchozí verze dokumentace byl do nynější dokumentace přenesen kapacitní
požadavek města na umístění demoličního materiálu z rušené bytové zástavby v
majetku města, jelikož však již zásadní demoliční práce proběhly, není ze strany
města již tento požadavek relevantní.
 S ohledem na ochranu ovzduší předpokládáme pouze navážku interních
materiálů z přilehlých průmyslových areálů (Bonatrans atd.) a zásadně
nesouhlasíme s externími navážkami materiálu přes město a po ulici Revoluční.
Po zapracování této připomínky do kapacitních propočtů připravovaného záměru
nemáme z hlediska samosprávy již žádné závažné připomínky, které by bránily
našemu kladnému stanovisku k jeho realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku lze za rozhodující ve vztahu k uvedenému
vyjádření formulovat následující skutečnosti:
 ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu terénu je podmíněno
splněním respektive provozováním zařízení pouze se souhlasem dle ustanovení
§14 odst. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
 posudkem je formulována podmínka, že zprovoznění záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“ bude podmíněno ukončením činnosti
Rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a. s. tak, aby nedošlo k navýšení
generované dopravy související s návozem odpadů záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“
 dále je posudkem formulována podmínka, že z hlediska vyvolaných přepravních
nároků bude záměr „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
limitován 15 pohyby nákladních automobilů, a to pouze v denní době a v pracovní
dny; tomu odpovídá maximální denní návoz 120 tun, provozní doba maximálně
06.00 – 18.00; v rámci provozu bude vedena evidence příjezdů a odjezdů TNA,
která na vyžádání bude předkládána orgánu ochrany veřejného zdraví; veškerý
dovoz odpadů, který bude prováděn přes město, bude realizován
zaplachtovanými nákladními automobily pro omezování sekundární prašnosti; pro
dovoz budou používány nákladní automobily splňující třídu EURO 5
Dle názoru zpracovatele posudku je tak patrné, že realizace hodnoceného záměru
nebude znamenat změnu oproti stávajícímu stavu.
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2) Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
Podstata vyjádření:
Vyjádření za Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb / dotčený
správní úřad:
a) Z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v
platném znění není odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín
dotčený jako příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku
ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3), neboť se nejedná o
nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Každopádně z hlediska vlivů na ovzduší jsou stanoviskem formulována doporučení
pro maximální omezení emisí z hodnoceného záměru.
b) Z hlediska odpadového hospodářství
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů odbor životního prostředí a
služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru sděluje, že při dodržení
všech podmínek uvedených v dokumentaci nemá žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona), záměrem
předpokládáme dotčení zájmů ochrany přírody v souvislosti s kácením dřevin
(předpokládáme řešení v dalších stupních přípravy projektu - § 8 odst. 6 nebo 1) a
dále bude negativně změněn krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře. Ve stanovisku
jsou formulovány podmínky pro minimalizaci vlivů na přírodní složky ekosystémů.
d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odbor životního prostředí a služeb Městského
úřadu Bohumín k předloženému záměru sděluje, že žadatel musí podat žádost k
trvalému odnětí půdy ze ZPF Krajskému úřadu pro Moravskoslezský kraj
prostřednictvím zdejšího odboru životního prostředí a služeb. Žádost musí obsahovat
všechny náležitosti dané § 9 odst. 6 zákona. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí být
nedílnou součástí rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
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e) Z hlediska ochrany lesa
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemá odbor
životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru
žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
f) Z hlediska ochrany vod
Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Bohumínská
Stružka mimo jeho aktivní zónu. Záměr byl projednán s Povodím Odry, státní podnik
- stanovisko je přílohou dokumentace. Na základě požadavků správce povodí byl
rozsah záměru upraven tak, že umístění skládky bylo navrženo v severní části
pozemku na cca poloviční ploše, čemuž odpovídá snížení celkové kapacity záměru.
Jižní část plochy bude ponechána pro rozliv velkých vod. S tímto řešením z hlediska
odtokových poměrů souhlasíme.
Upozorňujeme, že v dokumentaci je uvedena roční kapacita návozu cca 30 000 tun
ročně (120 t denně), což odpovídá údajům uvedeným v dokumentaci pro zjišťovací
řízení. Vzhledem ke zmenšení plochy pro skládku by tato hodnota měla být v
dokumentaci upravena.
Z hlediska možného ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod na lokalitě je v
dokumentaci uvedeno, že odpady budou vyhovovat požadavkům dle kritérií vyhlášky
MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu, což bude prokazováno rozbory. Využívání specifikovaných druhů
odpadů na povrchu terénu na zájmové lokalitě nebude představovat zvýšené riziko
pro životní prostředí a zdraví lidí. Celkový vliv záměru na podzemní a povrchové
vody lze hodnotit jako nevýznamný.
Za předpokladu respektování výše uvedených požadavků nemá vodoprávní úřad
Městského úřadu Bohumín z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, v platném znění k předloženému záměru
připomínky.
Výše uvedené připomínky je možno zapracovat do navazující fáze projektové
přípravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření se lze pouze vyjádřit ke komentované
problematice kapacit. Dle názoru zpracovatele posudku uvedená kapacita zůstává
stejná, jako v oznámení, protože se jedná o maximální roční návoz, který je
vyhodnocen v rozptylové studii. Je tedy možné, že terénní úpravy budou hotovy
dříve, ale záleží to i na kapacitách materiálu, který bude k dispozici. Podstatné je
však to, že podmínkami stanoviska je limitována generovaná doprava, která je
totožná s dopravou na rekultivaci staré skládky odpadů, kterážto aktivita musí být
v případě realizace hodnoceného záměru ukončena.
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3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ostrava
vyjádření ze dne 22.5. 2018 č.j.: ČIŽP/49/2018/5249
Podstata vyjádření:
a) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k
předložené dokumentaci záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy
Bohumín“, zpracovatel Ing. Luboš Štancl (osvědčení č.j. 39838/ENV/10), AZ GEO,
s.r.o., Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále „dokumentace“),
oznamovatel MS UTILITIES & SERVICES a.s., Bezručova 1200, 735 81 Bohumín, IČ
29400074, má zásadní připomínky uvedené níže v textu.
Dle dokumentace oznámení se jedná o terénní úpravy zájmové lokality v režimu
využívání odpadů na povrchu terénu v k.ú. Nový Bohumín. Byla by provedena
navážka materiálu (odpadů) ve formě násypu do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího
terénu za účelem vyrovnání terénu a zlepšení základových poměrů (omezení vlivů
zvýšené hladiny podzemní vody) před dalším využitím lokality. Předpokládaný objem
deponovaných odpadů činí cca 45 000 m3. Roční kapacita záměru je stanovena na
cca 30 000 t/rok. Denní maximum bude činit 120 t/den, předpokládaná doba provozu
je 4 roky. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných druhů odpadů po
zhutnění ve výši 1850kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca 84 000 t na ploše cca
17 000m2.
ČIŽP i nadále upozorňuje vzhledem k zavádějícímu názvu záměru, že rekultivace má
sloužit k zahlazení nežádoucích antropogenních zásahů v krajině, přičemž dle
dokumentace se jedná o záměr terénní úpravy s využitím odpadů, kdy realizací
záměru vznikne právě „nežádoucí“ antropogenní zásah v krajině.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že smyslem předkládaného záměru je úprava
vlastní, doposud nevyužívané, plochy zájmového pozemku pro zlepšení základových
poměrů podloží a vyrovnání povrchu v návaznosti na budoucí využití lokality –
uvažovaná stavba lehkých montovaných hal. Je tedy diskutabilní, zda-li realizací
záměru vznikne „právě nežádoucí antropogenní zásah v krajině“. Územní plán
v zájmovém území umožňuje realizaci aktivit, v důsledku kterých je posuzován
předkládaný záměr.
Z hlediska ochrany přírody
b) Dle ČIŽP tento záměr (byť redukovaný) i nadále nesplňuje podmínky pro udělení
výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť se nejedná o veřejný
zájem převažující nad zájmem ochrany přírody. Tento záměr dle ČIŽP nesplňuje
podmínku neexistence jiného uspokojivého řešení, která je nezbytná pro udělení
výjimky u druhů, jež jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství.
Zdůvodnění potřeby provedení záměru (navážky odpadů) s případným dalším
využitím lokality je zcela nedostatečné, a riziko, že dojde k zániku biologicky cenné
lokality bez jejího dalšího využití způsobem, který by bylo možno považovat za
veřejný zájem převažujícím nad zájmem ochrany přírody, je dle ČIŽP příliš vysoké.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí není konstatace a kvalifikace
veřejného zájmu, ten musí v příslušném řízení o výjimkách prokázat oznamovatel a
je jeho rizikem, zda příslušný orgán ochrany přírody, v daném případě krajský úřad,
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žádosti o výjimku vyhoví. Ve vyjádření KÚ MSK č.j. ŽPZ/10993/2018 ze dne 9.5.2018
není z pozice orgánu ochrany přírody dokumentace, příloha biologického průzkumu
ani závěry a výstupy těchto dokumentů jakkoli zpochybňována.
Z textu dokumentace i přílohy biologického průzkumu je zřejmé, že redukce záměru
ve fázi dokumentace oproti fázi oznámení a zjišťovacího řízení) je podstatná a lze ji
v zásadě pokládat za reakci na připomínky, podané k předloženému oznámení
v rámci zjišťovacího řízení. Původní rozsah zaujímal prakticky celé území v oplocení
východně a severně od plochy elevace s boxy v rozsahu cca 34.000 m2 na
pozemcích p.č.2498/7 a 2498/8 , rozsah dle Dokumentace činí cca 17.000 m2jen na
cca polovině pozemku p.č. 2498/8, přičemž jižní část je oproti původnímu rozsahu
záměru ponechána. V této souvislosti je možno konstatovat, že redukce záměru je
významná i z hlediska zachování mozaiky biotopů rákosin, části ruderálních lad a
porostů dřevin ve vypuštěné severní části původní zájmové plochy a mozaiky biotopu
ruderálních lad, ploch se sporadickou vegetací a ploch s občasnými tůněmi v jižní
části. Ve výstupech aktualizovaného biologického průzkumu (Příloha č. 5
Dokumentace) je pod bodem č. 14 na str. 30 tato okolnost dále akcentována ve
smyslu, že opuštění jižní části území a většiny severní části s rákosinami znamená
významný revitalizační potenciál zejména pro tůně a mokřady či podporu rozvoje
původních druhů dřevin. V této souvislosti je možno polemizovat s výrokem OI ČIŽP
ve smyslu deklarovaného zániku biologicky cenné lokality bez jejího dalšího využití,
poněvadž je nadále zachována část biotopů, významná i z hlediska doložených
výskytů tzv. „naturových“ druhů (např. slavíka modráčka středoevropského jako
předmětu ochrany PO Heřmanský stav-Odra-Poolší).
V rámci předložených výstupů biologického průzkumu (a i průmětu do textu
Dokumentace) je dále nutno připomenout, že všechny zjištěné zvláště chráněné
druhy živočichů mají těžiště výskytu místních populací mimo zájmové území záměru
(mokřady, niva a rákosiny kolem Bohumínské stružky, Záblatského a Nového
rybníka, nebo na ploše nezaplněných boxů skládky průmyslových odpadů západně
od zájmového území) a je pouze zřejmé, že na základě historických údajů za
poslední dekádu (2005-2014, zejména údajů po roce 2010) existují migrační vazby
mezi zájmovým územím a nivními ekosystémy podél Bohumínské stružky a blízkých
rybníků. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav–Odra–Poolší byl v zájmovém
území potvrzen prokazatelně hnízdní výskyt jen u slavíka modráčka
středoevropského (těžiště výskytu druhu v širší nivě východně a jižně), předmět
ochrany EVL Heřmanický rybník čolek velký v zájmovém území nenachází vhodné
biotopové podmínky pro rozmnožování (chybí trvalá vodní plocha s makrofyty). Dále
oproti sousední nivě s rybníky, mokřady a rákosinami v PP a EVL Heřmanický rybník
jde nadále o ochuzené plochy, do kterých některé zvláště chráněné druhy živočichů
pronikají, přičemž jsou dokladovány i výskyty reprodukční (zejména ptáci), u skupiny
obojživelníků však možnost reprodukce závisí na klimatických podmínkách a
přítomnosti vodních ploch. Opatření, která jsou navrhována v závěru biologického
průzkumu na str. 30, jsou do příslušné části textu dokumentace převzata včetně
požadavku na uplatnění pouze plošně redukované verze záměru či ponechání 20 m
širokého nedotčeného přechodového pásu podél východní strany zájmového území
v oplocení směrem k PP a EVL Heřmanický rybník a PO Heřmanský stav-OdraPoolší.
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Z hlediska ochrany ovzduší
c) ČIŽP upozorňuje, že realizace záměru i následné období, do doby zastavění
lokality, bude zdrojem značné sekundární prašnosti, přesto v dokumentaci nejsou
stanovena konkrétní účinná opatření pro eliminaci případně minimalizaci sekundární
prašnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci stanoviska, i za předpokladu, že realizace záměru je podmíněna ukončením
provozu rekultivace staré skládky odpadů, jsou formulována doporučení jak pro
vlastní činnosti na ploše rekultivace, tak i pro dopravu generovanou hodnoceným
záměrem.
Z hlediska ochrany vod
d) ČIŽP upozorňuje, že i nadále není jasné, proč je záměr zdůvodňován jako
ochrana před vlivy zvýšené hladiny podzemních vod (zamokření pozemků), když v
kap. D.I.4. (str. 44) je uvedeno, že horizontem jílů a jílovitých sprašových hlín je
bráněno vzestupu hladiny podzemních vod z kvartérního kolektoru do
přípovrchových horizontů, a že kontakt případných výluhů z deponovaných odpadů s
podzemní vodou kvartérního kolektoru lze vyloučit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že záměr oznamovatele představuje úpravu vlastní, doposud
nevyužívané, plochy zájmového pozemku pro zlepšení základových poměrů podloží
(omezení vlivu sezónně zvýšené úrovně hladiny podzemní vody lokálně se
vyskytující přípovrchové zvodně a vyrovnání povrchu), v návaznosti na budoucí
využití lokality. Dle názoru zpracovatele posudku dokumentace v příslušných
pasážích popisuje, proč vlivem umístění záměru nebude docházet ke zhoršení kvality
podzemních vod.
Z hlediska odpadového hospodářství
e) ČIŽP znovu upozorňuje, že se jedná o využití odpadů při terénních úpravách
respektive v extrémním výkladu o odstranění odpadu formou trvalého uložení na
úrovni terénu (skládka). Dle ČIŽP není možné za „rekultivaci“, respektive v tomto
případě terénní úpravu, považovat ukládání (dále recyklovatelných) odpadů na
zemědělský půdní fond a vytváření „skládky“. ČIŽP upozorňuje, že většinu odpadů,
které by měly být v rámci záměru použity/uloženy, lze úspěšně recyklovat, případně
použít k technickému zabezpečení skládky (TZS). Dle ČIŽP se jedná o ryze terénní
úpravy, bez právní jistoty dalšího využití pozemku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o názor vyjadřovatele. Při respektování podmínek formulovaných ve
stanovisku jakož i při splnění všech odpovídajících legislativních požadavků nelze
předpokládat významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví.
f) Dále ČIŽP upozorňuje, že využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu
terénu je podmíněno splněním resp. provozováním zařízení pouze se souhlasem dle
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Upozornění jasně vyplývá z příslušné složkové legislativy. Proto není nezbytné
formulovat požadavek souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech do
závazného stanoviska.
g) ČIŽP není jasné, proč vznikne v dané lokalitě další místo pro využití odpadů, kdy
má dle dokumentace být jedním z původců/dodavatelů odpadů město Bohumín,
které ale, jak je ČIŽP známo z inspekční činnosti, má zajištěno uložení/využití pro
99,9 % produkovaných odpadů na skládce S-OO3 provozované společností BM
Servis a.s.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že využívané budou zejména odpady firem v areálu bývalé ŽDB
GROUP a.s. a odpady z produkce města Bohumín. Využívané odpady budou
splňovat obecné technické požadavky a kvalitativní podmínky § 12 a § 14 odst. 2
vyhlášky č. 294/2005 Sb., což bude průběžně dokládáno laboratorním rozborem
odebraných vzorků. Podrobněji bude rozpracováno v provozním řádu zařízení dle §
14 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.
Pro zpracovatele posudku nejsou rozhodující zdroje odpadu, které budou využívány
v rámci hodnoceného záměru, ale požadavek, že realizací záměru nedojde ke
změně dopravní zátěže, imisních příspěvků a hlukové zátěže. V tomto smyslu jsou
formulovány podmínky závazného stanoviska.
h) Dále dle ČIŽP není zřejmé, proč jsou v dokumentaci v tabulce č. 7 (str. 19)
uvedeny indikátory znečištění dle Metodického pokynu MŽP z roku 2013, který slouží
k indikativnímu posuzování úrovně znečištění zemin, podzemní vody a půdního
vzduchu na antropogenně znečištěných lokalitách, a to zejména při posuzování
průzkumů a výsledků sanací vážně kontaminovaných lokalit, když závazné jsou
limitní hodnoty škodlivin vycházející z vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit částečně souhlas v tom smyslu, že uvedené
indikátory dle Metodického pokynu MŽP z roku 2013 neměly být uvedeny v této
konkrétní kapitole, ale spíše v kapitole C dokumentace, protože je patrné, že
smyslem prezentace těchto indikátorů je podání informace o stávajícím stavu
pozemku.
i) ČIŽP rovněž upozorňuje, že oznamovatel bude nakládat s odpadem v
mnohonásobně větším množství než 1 000 t, z čehož vyplývá, že je nutno zpracovat
hodnocení rizik - viz vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 11, odstavec 4.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konstatování jasně vyplývá z příslušné složkové legislativy. Proto není nezbytné
formulovat požadavek souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech do
závazného stanoviska.
j) ČIŽP nesouhlasí s využíváním odpadu kat. č. 170904 Směsné stavební a
demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903* a odpadu kat. č.
161104 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod číslem 16 11 03. Současně ČIŽP upozorňuje, že dle ust. § 12 odst. 1 vyhlášky
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MŽP č. 294/2005 Sb., na povrchu terénu nelze využívat stavební a demoliční odpady
s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a
demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků
využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky
možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu. Pokud by byly využívány
odpady skupiny 17, musí se jednat o recyklát, který je dle § 2 písm. v) vyhlášky č.
294/2005, definován jako materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě
stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných
stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na
velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ukládání odpadů v rámci uvažované rekultivace je zřejmé, že:
 ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu terénu je podmíněno
splněním respektive provozováním zařízení pouze se souhlasem dle ustanovení
§14 odst. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
 v souladu s vyhl. č.294/2005 Sb., příloha č.11, odst.4 bude nezbytné, aby
oznamovatel zpracoval hodnocení rizika v dané lokalitě
Výše uvedené požadavky jednoznačně vyplývají z příslušných legislativních
předpisů, a proto není nezbytné je v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 formulovat do podmínek stanoviska.
Lze však souhlasit s názorem, že využívání odpadů katalogové číslo 170904 a
161104 lze vzhledem k jejich charakteru považovat za problematické. Proto je
posudkem využívání uvedených odpadů vyloučeno.
k) Vzhledem k výše uvedenému ČIŽP i nadále nesouhlasí se záměrem v předložené
variantě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o názor vyjadřovatele. Konečné rozhodnutí o formě závazného stanoviska
náleží příslušnému úřadu v procesu EIA.
4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
vyjádření ze dne 21.5. 2018 č.j.: KHSMS 20741/2018/KA/HOK
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. a podle
ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:
Oznámení záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“,
zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4 dostatečným
způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr
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dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém
rozsahu zákona č.100/2001 Sb.
Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a
souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
5) Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 9.5. 2018 č.j.: MSK 69931/2018
Podstata vyjádření:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství
(krajský úřad) jako dotčený správní orgán ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
posoudil předloženou dokumentaci záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové
plochy Bohumín" a vydává vyjádření z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti
životního prostředí ve své kompetenci. Oznamovatel záměru: MS UTILITIES &
SERVICES a. s., se sídlem Bezručova 1200, 735 81 Bohumín, IČO: 294 00 074.
Z hlediska ochrany přírody
a) Krajský úřad příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že dle § 45i odst.
1 uvedeného zákona byl významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a na ptačích oblasti vyloučen
stanoviskem krajského úřadu č. j. MSK 29854/2014 ze dne 19.11.2014. Uvedené
stanovisko bylo vydáno pro pozemky parc. č. 2498/8, 2498/7, 2498/6, 2500/11,
2499/2, 1072/2 v k. ú. Nový Bohumín a je platné i pro přepracovaný záměr umístěný
na pozemku parc. č. 2498/8 v uvedeném katastrálním území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska odpadového hospodářství
b) Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad upozorňuje, že odpady využívané k
terénním úpravám musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 11 vyhlášky (resp.
v příloze č. 10) č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 294/205 Sb.) a
není možné, aby obsahy škodlivin v odpadech byly posuzovány ve vztahu k
indikátorům znečištění podle Metodického pokynu MŽP ČR z roku 2014, jak je
uvedeno na str. 19 a 45 dokumentace, a to i vzhledem k tomu, že průměrné
koncentrace škodlivin na zájmové lokalitě (uvedeno v tabulce na str. 19
dokumentace) nevykazují zvýšené limity škodlivin přirozeného prostředí.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že uvedení Indikátorů znečištění dle Metodického
pokynu MŽP z roku 2013 v tabulce č. 7 na str.19 nelze považovat za příliš vhodné.
Jak je však patrné z ostatních částí posuzované dokumentace, je celkem patrné, že
v rámci hodnoceného záměru bude možné využívat pouze odpady, které budou
vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládaní odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Uvedené indikátory dle Metodického pokynu
MŽP z roku 2013 neměly být uvedeny v této konkrétní kapitole, ale spíše v kapitole C
dokumentace, protože je patrné, že smyslem prezentace těchto indikátorů je podání
informace o stávajícím stavu pozemku.
c) Dále krajský úřad konstatuje, že je třeba zpracovat pro toto místo hodnocení rizika,
jak je uvedeno v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., vzhledem k tomu, že je
uvažováno využít k terénním úpravám více jak 1 000 tun odpadů (v oznámení
uvedeno cca 84 000 tun).
Odpady, které budou využívány k terénní úpravě, budou granulometricky upravené, v
projektové dokumentaci bude řešena jak granulometrie použitých odpadů, tak i
vytváření a skladba jednotlivých vrstev s ohledem na budoucí využití území pro
výstavbu lehkých montovaných hal.
Terénní úpravy budou prováděny tak, aby už nemusela být prováděna následná
rekultivace násypu, jak je uvedeno na str. 7 dokumentace, neboť tyto uvažované
terénní úpravy jsou již samotnou rekultivací území pro další rozvoj lokality. K
následnému uvažovanému využití lokality k výstavbě lehkých hal je svahování okrajů
násypů v poměru 1:1,5 v celém obvodu zcela nevyhovující, neboť je touto strmou
hranou zcela vyloučen příjezd na tuto lokalitu bez dalších úprav.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypracování hodnocení rizika dle přílohy č.11 vyhlášky č.294/2005 vyplývá přímo
z legislativy, a proto není zahrnut v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 do podmínek stanoviska.
Problematika ukládání odpadů jakož i provádění terénních úprav je zapracována do
podmínek závazného stanoviska.
Z hlediska ochrany vod
d) Krajský úřad konstatuje, že z předmětné dokumentace není jednoznačně zřejmé
plošné vymezení záměru. Na str. 7 dokumentace je uvedeno, že s ohledem na
vyjádření Povodí Odry, státní podnik, „došlo ke zmenšení plochy záměru tak, aby
byly ponechány v jižní části volné plochy pro rozliv velkých vod". Vzhledem k tomu,
že v ostatním textu dokumentace není tato skutečnost nijak reflektována; je zde
pouze uvedeno, že záměr má být realizován na pozemku parc. č. 2498/8 v k. ú. Nový
Bohumín, nikoli pouze v jeho severní části, a také vymezení rozsahu v grafických
přílohách spolu nekoresponduje (v příloze č. 1 Přehledná situace okolí zájmového
území je vymezen celý pozemek parc. č. 2498/8 v k. ú. Nový Bohumín, v příloze č. 2
Podrobná situace je vymezena dílčí (severní) část uvedeného pozemku), krajský
úřad požaduje upřesnit plošné vymezení záměru zcela jednoznačně.
Celý záměr, obnášející terénní úpravy formou navážky do výšky 1,5 m na ploše
17 000 m2, je navrhován v záplavovém území stoleté vody vodního toku Bohumínská
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stružka. Vzhledem k tomu, že v dokumentaci je k tomu z hlediska odtokových
poměrů pouze konstatováno, že se nejedná o aktivní zónu záplavového území a
„navýšením bude toto eliminováno", krajský úřad požaduje doplnit posouzení vlivu
předloženého záměru na odtokové poměry v širší lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Celková plocha parcely je dle výpisu z KN 36 307 m2, plocha záměru je stanovena
dokumentací na 17 000 m2, což odpovídá cca 47% celkové výměry. S ohledem na
požadavky k ochraně bioty a požadavkům Povodí Odry, s.p. bude přesné umístění
záměru řešeno až v dalším stupni dokumentace (územní řízení). Předpokládané
umístění záměru je patrné z přílohy č. 2 Podrobná situace. Příloha č.1 a mapové
zákresy v biologickém průzkumu znázorňují řešené území z hlediska prováděného
průzkumu, což vede k určité zmatečnosti v předložené dokumentaci.
Vzhledem k faktu, že území se nachází v aktivní zóně záplavového území vodního
toku Bohumínská stružka (4,595 - 10,540), který stanovil MÚ Bohumín dne 26.
listopad 2008 č.j. ŽPS/2008/15/DO/231.2/A/20, lze umístěním záměru očekávat
mírné zhoršení odtokových poměrů v území. S ohledem na tuto skutečnost bylo
svoláno jednání k řešení toho negativního vlivu a byla provedena konzultace se
správcem povodím. Na základě posouzení podkladů a tohoto jednání vzešlo
stanovisko, které je uvedeno jako příloha č.8 Dokumentace; v tomto stanovisku je
uvedeno:
„Po konzultaci se zpracovatelem studie odtokových poměrů na vodním toku
Bohumínská Stružka (zpracováno projekčním oddělením státního podniku Povodí
Odry) a na základě mapy digitálního modelu terénu jsme opětovně posoudili vliv
skládky na stávající odtokové poměry. Došli jsme k závěru, že umístěním skládky
v severní polovině parcely č. 2498/8 k.ú. Nový Bohumín dojde k zanedbatelnému
zhoršení stávajícího stavu. Nadále ovšem trváme na ponechání volné plochy pro
rozliv velkých vod v jižní části (dolní polovině) dotčeného pozemku. Se záměrem
budeme souhlasit za předpokladu, že bude plocha skládky zmenšena o polovinu a
tato zmenšená skládka bude umístěna v severní části pozemku.“
Podmínka v závazném stanovisku jasně specifikuje maximální plochu záměru tak,
aby byly splněny požadavky Povodí Odry s.p.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
e) Krajský úřad konstatuje, že z předložené dokumentace vyplývá, že realizací
záměru dojde k dotčení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu. Při
schvalování záměru je nezbytné řídit se zásadami a postupy v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konstatování vyplývá z příslušné složkové legislativy. Ze strany zpracovatele
posudku bez komentáře.
f) Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v
jeho kompetenci, nemá k posuzovanému záměru ve fázi dokumentace žádné
požadavky či připomínky.
Výše uvedené požadované informace z hlediska zájmů chráněných příslušnými
zákony v oblasti životního prostředí byly vydány na základě dokumentace o
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hodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (AZ GEO s. r. o., Ostrava - Ing. Luboš
Štancl, duben 2018).
Toto vyjádření nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních
předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Záměr je realizován na území Moravskoslezského kraje, obce Bohumín a
katastrálního území Nový Bohumín.
Záměr představuje terénní úpravy lokality v režimu využívání odpadů na povrchu
terénu ve formě násypu do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího terénu za účelem
vyrovnání terénu a zlepšení základových poměrů před dalším využitím lokality.
Kapacita zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu byla vyčíslena na základě
předpokládaného objemu hutněného násypu tvořeného využitými odpady, který lze
odhadovat na cca 45 000 m3. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných
druhů odpadů po zhutnění ve výši 1850 kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca
84 000 t na ploše cca 17 000 m2. Roční kapacita záměru je stanovena na cca 30 000
t/rok. Denní maximum bude činit 120 t/den, přepokládaná doba provozu je 4 roky.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Lubošem Štanclem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č.j. č.j. 39838/ENV/10, autorizace prodloužena č.j. 89011/ENV/14.
Dokumentace záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
posuzuje vlivy záměru na obyvatelstvo, na ovzduší a klima, na akustickou situaci, na
povrchové a podzemní vody, na zemědělský půdní fond a půdy určené k plnění
funkcí lesa, na horninové prostředí, na faunu, flóru, ekosystémy a ÚSES, na krajinu a
krajinný ráz, a na hmotný majetek a kulturní památky.
Jako odborný podklad pro vypracování dokumentace záměru byla zpracována řada
dílčích odborných studií zaměřených na detailní analýzu a hodnocení jednotlivých
aspektů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí a z hlediska velikosti a
významnosti vlivů vyplývají následující skutečnosti:
 vliv záměru na obyvatelstvo bude nevýznamný
 nakládání s odpady v prostoru průmyslové skládky odpadů a související doprava
budou po realizaci záměru nahrazeny automobilovou dopravou a nakládáním s
odpady v rámci rekultivace na ploše záměru; stávající roční kapacita příjmu
odpadů a související automobilová doprava se proto nezmění
 stávající úlet z povrchu rekultivace staré skládky odpadů bude nahrazen novými
emisemi z plochy záměru; celkové množství emisí se proto významně nezmění,
a proto je z hlediska ochrany ovzduší záměr přijatelný
 vzhledem k tomu, že nedojde ke změně z hlediska generované dopravy, nedojde
ke změně hlukové zátěže na veřejných komunikacích
 vlivy na klima se nepředpokládají
 vliv záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako nevýznamný.
 záměr v dané lokalitě nepředstavuje z hlediska geologických poměrů riziko;
podmínkou je, že odpady využité na povrchu terénu budou odpovídat
kvalitativním požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 realizací terénních úprav nedojde k ovlivnění pozemků, určených k plnění funkce
lesa
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 v rámci přípravy území před navrženým využíváním odpadů bude provedeno
vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a skrývka svrchních kulturních
horizontů.
 z floristického hlediska tedy není nutno proti realizaci záměru vznášet žádné
námitky
 všechny zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů mají těžiště výskytu místních
populací mimo zájmové území záměru (mokřady, niva a rákosiny kolem
Bohumínské stružky, Záblatského a Nového rybníka, nebo na ploše
nezaplněných boxů skládky západně od zájmového území
 nedochází k zásahu do skladebných prvků ÚSES ani k zásahu do VKP vodních
toků, lesů, rybníků
 záměr je dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje situován mimo
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
 záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu včetně
architektonických a archeologických aspektů, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy
 záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující:
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín
zpracovaná osobou Ing. Lubošem Štanclem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti autorizace č.j. č.j. 39838/ENV/10, autorizace prodloužena č.j.
89011/ENV/14
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací
schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro
přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby, v etapě provozu, ostatní
doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro etapu provozu
záměru. S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále též jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to
příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též
jen „posuzování vlivů na životní prostředí"), podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí“), vydává podle § 9a odst. 1 – 3 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

toto souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) k záměru:
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín
2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje terénní úpravy lokality v režimu využívání odpadů na povrchu
terénu ve formě násypu do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího terénu za účelem
vyrovnání terénu a zlepšení základových poměrů před dalším využitím lokality.
Kapacita zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu byla vyčíslena na základě
předpokládaného objemu hutněného násypu tvořeného využitými odpady, který lze
odhadovat na cca 45 000 m3. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných
druhů odpadů po zhutnění ve výši 1850 kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca
84 000 t na ploše cca 17 000 m2.
Roční kapacita záměru je stanovena na cca 30 000 t/rok. Denní maximum bude činit
120 t/den, přepokládaná doba provozu je 4 roky.
3. Zařazení záměru dle přílohy č.1
Bod 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu (2500 t/rok) přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
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4. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Bohumín

Katastrální území: Nový Bohumín
5. Obchodní firma oznamovatele
MS UTILITIES & SERVICES a.s.

6. IČ oznamovatele
29400074
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Bezručova 1200, 73581 Bohumín
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu
záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem
prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
I. Podmínky pro fázi přípravy
2

1) záměr bude realizován maximálně na ploše 17 000 m , a to v severní polovině parcely č.
2498/8 k.ú. Nový Bohumín a s celkovým objemem uloženého odpadu 84 000 tun; uvedený
rozsah rekultivace bude konečný a jižní část (dolní polovina) dotčeného pozemku bude
trvale ponechána volná pro rozliv velkých vod
2) v projektu pro územní řízení bude detailně rozpracováno jak technické řešení rekultivace
vylučující další terénní úpravy související s místem vjezdu na rekultivovanou plochu, tak i
popis vytváření a skladby jednotlivých vrstev s ohledem na další budoucí využití území;
v rámci realizace záměru budou z ukládání vyloučeny odpady katalogové číslo 170904 a
161104
3) součástí dokumentace pro územní řízení bude autorizované měření hluku u nejbližšího
chráněného prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého
podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m severně od hranice zájmové lokality); současně bude
doložena hluková studie zohledňující předpokládané zdroje hluku související se záměrem
„Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“, která bude prokazovat, že i se
zohledněním nových zdrojů hluku souvisejících s hodnoceným záměrem nedojde
k překračování hlukového limitu pro denní dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb
4) v rámci přípravy záměru zachovat pás porostů dřevin pod patou východního a severního
svahu elevace subareálu s boxy skládky průmyslových odpadů
5) v rámci přípravy záměru s ohledem na bezprostřední blízkost hranice PP a EVL Heřmanický
rybník a PO Heřmanský stav-Odra-Poolší (navazují na cestu podél východního oplocení
zájmového území) ponechat i v redukovaném území pás v šíři cca 20 m podél východního
oplocení bez zásahu jako určitého přechodového území

II. Podmínky pro fázi výstavby
1) v jarním období roku předpokládané přípravy území pro rekultivaci provést aktualizaci
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných
ohrožených druhů; výsledky průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu
ochrany přírody
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2) příprava plochy bude probíhat pouze v pracovní dny v době mezi 06.00 až 20.00 hod., pro
omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení; při přípravě plochy bude omezována
resuspendovaná prašnost z povrchu vozovek (důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle
potřeby čištění komunikací)
3) skrývky a přípravu území řešit mimo reprodukční období živočichů, nejdříve od poloviny
srpna běžného roku; odůvodněný rozsah kácení dřevin řešit mimo vegetační období

III. Podmínky pro fázi provozu
1) proti vstupu a vjezdu nepovolaných osob budou na hranici zájmové lokality umístěny
výstražné tabule se zákazem vstupu a vjezdu, zájmová lokalita bude provozovatelem
i v mimopracovní době kontrolována, aby bylo zabráněno nekontrolovanému ukládání
odpadů. Zájmová lokalita je již v současné době součástí uzavřeného areálu MS-US a.s.
a vstup či vjezd je nutné povolit ze strany této společnosti
2) podmínkou zprovoznění záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
bude ukončení činnosti rekultivace staré skládky bývalé ŽDB Group a.s. tak, aby nedošlo k
navýšení generované dopravy související s návozem odpadů záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“
3) z hlediska vyvolaných přepravních nároků bude záměr „Rekultivace a příprava území
rozvojové plochy Bohumín“ limitován 15 pohyby nákladních automobilů, a to pouze
v denní době a v pracovní dny; tomu odpovídá maximální denní návoz 120 tun, provozní
doba maximálně 06.00 – 18.00; v rámci provozu bude vedena evidence příjezdů a odjezdů
TNA, která na vyžádání bude předkládána orgánu ochrany veřejného zdraví; veškerý dovoz
odpadů, který bude prováděn přes město, bude realizován zaplachtovanými nákladními
automobily pro omezování sekundární prašnosti; pro dovoz budou používány nákladní
automobily splňující minimálně třídu EURO 5
4) při realizaci záměru, tak na svazích výhledového tělesa podpořit rozvoj xerofytních biotopů
(plochy s kameny, podpora ploch bez kompaktně zapojené vegetace); na druhé straně
podpořit i skupinovou výsadbou domácích druhů kvetoucích keřů florikolní hmyz
5) z hlediska omezování emisí bude provozní řád zahrnovat následující opatření:
 komunikace v prostoru prováděné rekultivace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány
aktivní látky k potlačení prašnosti
 v rámci rekultivačních prací budou používány stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň
emisní normu Stage I dle Směrnice 97/68/ES); bude vyžadováno věnovat se jejich údržbě optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 v rámci rekultivačních prací je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů na
minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění rekultivačních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a vyšším větru nad 20 m/s omezit rekultivační práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu rekultivované plochy
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém nebo větrném počasí je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat pro potřebu zpětné kontroly

6) pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel rekultivačních prací
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nebude
překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení
7) z hlediska omezování rizika kontaminace podzemních a povrchových vod bude provozní
řád zahrnovat následující opatření:




všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru rekultivace, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
v prostoru rekultivace nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
rekultivační mechanismy
na ploše rekultivace budou všechny rekultivační mechanismy vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
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v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaný materiál neprodleně
odstraněn, odvezen a uložen na lokalitě určené k těmto účelům

8) případné odpady vznikající v etapě rekultivace budou shromažďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií na vymezeném sběrném místě a v příslušných
shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ
bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu)

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
(parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru
a významnosti jeho vlivů na životní prostředí
V souladu s dokumentaci EIA je doporučeno:
v rámci rekultivace a přípravy území rozvojové plochy Bohumín i po ukončení skládkování
komunálních odpadů bude společností
MS-US a.s. pokračovat pravidelný monitoring
podzemní a povrchové vody v oblasti skládky průmyslových odpadů; rekultivace staré
skládky bývalé ŽDB a skládky komunálních odpadů společnosti BM servis

II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně
odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Krajský úřad obdržel dne ................ oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rekultivace a příprava území
rozvojové plochy Bohumín“, oznamovatele MS UTILITIES & SERVICES, a. s., se
sídlem Bezručova 1200, 735 81 Bohumín, IČO: 29400074. Součástí oznámení bylo
mj. stanovisko krajského úřadu č. j. MSK 145073/2014 ze dne 19.11.2014, v němž
byl vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Na základě uvedeného oznámení (AZ GEO s. r. o., září 2016, autorizovaná osoba –
Ing. Luboš Štancl), které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle §
7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo
rozesláno dopisem č. j. MSK 33994/2017 ze dne 08.03.2017.
Závěr zjišťovacího řízení, v němž bylo konstatováno, že záměr bude posuzován v
celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl vydán krajským
úřadem pod č. j. MSK 55873/2017 dne 27.04.2017.
Dokumentace k záměru (Ing. Luboš Štancl, Ostrava, duben 2018) byla krajskému
úřadu předložena v dubnu 2018. Součástí dokumentace byla rozptylová studie (Ing.
R. Seibert, Frýdlant nad Ostravicí, 01/2018) a biologický průzkum (RNDr. M.
Macháček, Jihlava, 03/2018).
Následně byla dokumentace rozeslána dopisem č. j. MSK 59804/2018 ze dne
17.04.2018. Informace o dokumentaci záměru č. j. MSK 57798/2018 ze dne
17.04.2018 byla na úřední desce krajského úřadu zveřejněna dne ........... 2018, na
úřední desce města Bohumín dne ......... 2018. Veřejné projednání v souladu s
§17odst. (1) zákona příslušný úřad nenařídil, protože neobdržel žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření veřejnosti.
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Zpracovatelem posudku, který byl krajskému úřadu doručen dne 16.08.2018, byl
určen RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Vydání souhlasného závazného stanoviska vychází ze závěrů hodnocení
současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém
území a závěrů hodnocení vlivů záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové
plochy Bohumín“ na životní prostředí a veřejné zdraví.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v
dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné
snížení kvality životního prostředí v řešeném území.
Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí
místa plánované realizace a provozu záměru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly
také odborné studie (rozptylová studie a biologický průzkum), které neprokázaly
významný vliv záměru na životní prostředí. V těchto průzkumech bylo vyhodnoceno,
že vlivy jsou přijatelné, zdravotní rizika spojená s realizací a provozováním záměru
jsou akceptovatelná. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr
lze realizovat v předloženém řešení a rozsahu.
Nedílnou součástí záměru jsou podmínky pro navazující řízení uvedené ve výrokové
části závazného stanoviska. Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či
kompenzaci potenciálních negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Podmínka č.I.1 vyplývá z požadavku Povodí Odry s.p. za účelem minimalizace
odtokových poměrů v záplavovém území.
Podmínka č.I.2 vyplývá z požadavku oddělení odpadů KÚ Moravskoslezského kraje
a směřuje k vyloučení jakýchkoliv dalších úprav plochy, protože terénní úpravy jsou
již současně považovány za samotnou rekultivaci území; současně reflektuje
požadavek ČIŽP na vyloučení uvedených odpadů
Podmínka č.I.3 vyplývá z minimalizace vlivů na veřejné zdraví
Podmínka č.I.4 vyplývá ze závěrů biologického průzkumu a směřuje k minimalizaci
vlivů na faunu a floru v okolí zájmového území
Podmínka č.I.5 vyplývá ze závěrů biologického průzkum a směřuje k minimalizování
kontaktu s hranicí přírodní památky a evropsky významné lokality Heřmanický rybník
a ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra - Poolší
Podmínka č.II.1 je stanovena z důvodu co nejaktuálnějších poznatků pro nastavení
ochranných prostředků v zájmu ochrany přírody
Podmínka č.II.2 vyplývá z požadavku minimalizace hlukové a imisní zátěže v rámci
rekultivace a přípravy území
Podmínka č.II.3 vyplývá ze závěrů biologického průzkumu a směřuje k minimalizaci
vlivů na faunu
Podmínka č.III.1 směřuje k minimalizaci rizika spočívajícího v nekontrolovatelném
ukládání odpadů na lokalitě
Podmínka č.III.2 je požadována z toho důvodu, aby nedošlo v porovnání se
stávajícím stavem k navýšení dopravy na veřejném komunikačním systému
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Podmínka č.III.3 vyplývá z požadavku města Bohumín a směřuje k minimalizaci vlivů
generované dopravy na hlukovou a imisní zátěž
Podmínka č.III.4 vyplývá z biologického průzkumu a směřuje k rozšíření biotopů pro
živočichy a rostliny
Podmínka č.III.5 vyplývá z obecných požadavků na omezování emisí v rámci
rekultivačních prací na lokalitě
Podmínka č.III.6 vyplývá z obecných požadavků na minimalizaci hlukové zátěže ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě z činností na lokalitě v rámci rekultivačních prací
Podmínka č.III.7 vyplývá z obecných požadavků na snižování rizika ovlivnění jakosti
povrchových a podzemních vod
Podmínka č.III.8 vyplývá z obecných požadavků na ochranu životního prostředí
v případě vzniku odpadů v rámci rekultivačních prací
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

životní

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě přeložených podkladů v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako málo
významné, popř. nevýznamné. Vzhledem k charakteru a kapacitě záměru, při plnění
požadovaných opatření lze za málo významné vlivy považovat např. vlivy na
povrchové vody, hlukovou situaci, kvalitu ovzduší, zábor ZPF a vlivy na přírodní
složky ekosystémů. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako
nevýznamné. Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako
lokální, s omezením na nejbližší okolí.
Na základě výše uvedeného, dokumentace, posudku a vyjádření dotčených
správních orgánů uplatněných v rámci procesu se příslušný úřad ztotožnil se závěry
posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují
míru stanovenou platnými právními předpisy a že předmětný záměr lze při
respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat - lze vydat souhlasné
závazné stanovisko. Příslušný úřad v rámci zvažování významnosti vlivů záměru na
životní prostředí a akceptovatelnosti záměru bral v úvahu rovněž nesouhlasné
vyjádření ČIŽP. Konkrétní informace o záměru popsané v podkladech předložených
v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí zpracovaných
autorizovanými osobami v této oblasti však vyhodnocují vlivy záměru jako málo
významné až nevýznamné. Záměr je umístěn v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací a byl vyloučen vliv na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 220 m ssv. od hranice
zájmové lokality (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v sousedství areálu bývalého
podniku ŽDB GROUP a.s.). Další zástavba je již mimo dosah potenciálních vlivů
záměru (cca 650 m jihovýchodně od zájmové lokality - zástavba rodinných domů na
okraji městské části Bohumín - Záblatí).
Z rozptylové studie vyplývá, že nelze očekávat významnější změnu v imisní situaci
zájmového území. Záměrem nedojde při respektování podmínek stanoviska ke
změně dopravy na veřejném komunikačním systému, tedy se neočekává zhoršení
hlukové situace. Celkový vliv záměru na obyvatelstvo bude nevýznamný. Záměr
nemá sociálně-ekonomický vliv.
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Vlivy na ovzduší a klima
Nakládání s odpady v prostoru průmyslové skládky odpadů a související doprava
budou po realizaci záměru nahrazeny automobilovou dopravou a nakládáním s
odpady v rámci rekultivace na ploše záměru. Stávající roční kapacita příjmu odpadů
a související automobilová doprava proto nezmění. Stávající úlet z povrchu
rekultivace staré skládky odpadů bude nahrazen novými emisemi z plochy záměru.
Celkové množství emisí se proto významně nezmění.
Zdroje znečišťování ovzduší, které budou součástí záměru, budou do ovzduší
emitovat tuhé znečišťující látky (především frakce PM10 a větší) a oxidy dusíku.
Benzo(a)pyren bude produkován zcela dominantně stávající automobilovou
dopravou, realizace záměru nebude mít na emise tohoto polutantu prakticky žádný
vliv (nevznikne nové dopravní přitížení, dojde jen ke změně vedení přepravní trasy v
bezprostřední blízkosti záměru). Vliv záměru na celkové imisní koncentrace všech
hodnocených látek lze hodnotit jako lokální, projevující se v těsné blízkosti zdroje. V
obydlených lokalitách bude nevýznamný (nárůst v desetinách až tisícinách %
imisního limitu), s výjimkou suspendovaných částic PM2.5, kde lze nárůst považovat
za málo významný (nárůst v nižších jednotkách % imisního limitu). Na plnění
imisních limit v obydlených oblastech bude mít záměr nevýznamný až málo
významný vliv (ve všech případech pod mezí detekce imisního monitoringu). Nelze
proto očekávat významné působení záměru na zdraví obyvatel.
Vlivy na klima se nepředpokládají, ovlivnění mikroklimatu bude zanedbatelné.
Vlivy na hlukovou situaci a případné další fyzikální a biologické charakteristiky
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období realizace
terénních úprav. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit
jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů. Vlivy na hlukovou situaci jsou
vztaženy k nejbližšímu chráněnému prostoru (rodinné a dvoupodlažní bytové domy v
sousedství areálu bývalého podniku ŽDB GROUP a.s., cca 130 m severně od
hranice zájmové lokality). S ohledem na tuto vzdálenost nelze překročení stanovené
hladiny hluku pro denní dobu v nejbližším hlukově chráněném prostoru vyloučit.
Proto jsou stanoviskem formulovány odpovídající podmínky k problematice hlukové
zátěže.
Vznik jiných rušivých vlivů, které by mohly ovlivnit obyvatelstvo nebo životní
prostředí, se realizací záměru nepředpokládá.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že při dodržení požadavků
uvedených ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu, nebude využívání specifikovaných druhů
odpadů na povrchu terénu na zájmové lokalitě představovat z hlediska
geochemického hlediska zvýšené riziko pro životní prostředí a zdraví lidí.
Záměr bude realizován maximálně na ploše 17 000 m2, a to v severní polovině
parcely č. 2498/8 k.ú. Nový Bohumín a s celkovým objemem uloženého odpadu
84 000 tun; uvedený rozsah rekultivace bude konečný a jižní část (dolní polovina)
dotčeného pozemku bude trvale ponechána volná pro rozliv velkých vod.
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Při respektování plošného umístění záměru a opatření pro minimalizaci rizik ohrožení
jakosti vod lze vliv záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako
nevýznamný.
Vlivy na půdu
Rozhodující zábor bude realizován v třídě ochrany V. Do V. třídy ochrany jsou
zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití.
Realizací terénních úprav nedojde k ovlivnění pozemků, určených k plnění funkce
lesa. V rámci přípravy území před navrženým využíváním odpadů bude provedeno
vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a skrývka svrchních kulturních
horizontů. Vliv lze označit za málo významný .
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Uvažovaný záměr v dané lokalitě nepředstavuje z hlediska geologických poměrů
riziko. Podmínkou je, že odpady využité na povrchu terénu budou odpovídat
kvalitativním požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vlivy lze označit za nevýznamné.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)
Všechny zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů mají těžiště výskytu místních
populací mimo zájmové území záměru (mokřady, niva a rákosiny kolem Bohumínské
stružky, Záblatského a Nového rybníka, nebo na ploše nezaplněných boxů skládky
západně od zájmového území. Z floristického hlediska není nutno proti realizaci
záměru vznášet žádné námitky. Vlivy lze označit za málo významné.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vlivem záměru nedochází k zásahu do skladebných prvků ÚSES ani k zásahu do
VKP vodních toků, lesů, rybníků. Záměr je dle vyjádření Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Vlivy lze označit za nevýznamné.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu včetně
architektonických a archeologických aspektů, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho řešení pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno,
detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních
předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k
povolení předmětného záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předpokládán pouze v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického
řešení, tak z hlediska umístění.
Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu bez
realizace rekultivace a přípravy území rozvojové plochy. Současný stav životního
prostředí by se nezměnil.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel k předložené dokumentaci následující
vyjádření dotčených správních orgánů, dotčeného územně samosprávného celku a
veřejnosti:
1) Město Bohumín
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
2) Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ostrava
vyjádření ze dne 22.5. 2018 č.j.: ČIŽP/49/2018/5249
4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
vyjádření ze dne 21.5. 2018 č.j.: KHSMS 20741/2018/KA/HOK
5) Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 9.5. 2018 č.j.: MSK 69931/2018
1) Město Bohumín
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
Podstata vyjádření:
Záměr „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“ byl v dostatečném
časovém předstihu konzultován a je v souladu s koncepcí dalšího využití této
průmyslové oblasti.
K předloženému záměru máme z hlediska samosprávy tuto připomínku:
 Z předchozí verze dokumentace byl do nynější dokumentace přenesen kapacitní
požadavek města na umístění demoličního materiálu z rušené bytové zástavby v
majetku města, jelikož však již zásadní demoliční práce proběhly, není ze strany
města již tento požadavek relevantní.
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 S ohledem na ochranu ovzduší předpokládáme pouze navážku interních
materiálů z přilehlých průmyslových areálů (Bonatrans atd.) a zásadně
nesouhlasíme s externími navážkami materiálu přes město a po ulici Revoluční.
Po zapracování této připomínky do kapacitních propočtů připravovaného záměru
nemáme z hlediska samosprávy již žádné závažné připomínky, které by bránily
našemu kladnému stanovisku k jeho realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku lze za rozhodující ve vztahu k uvedenému
vyjádření formulovat následující skutečnosti:
 ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu terénu je podmíněno
splněním respektive provozováním zařízení pouze se souhlasem dle ustanovení
§14 odst. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
 posudkem je formulována podmínka, že zprovoznění záměru „Rekultivace a
příprava území rozvojové plochy Bohumín“ bude ukončení činnosti rekultivace
staré skládky odpadů tak, aby nedošlo k navýšení generované dopravy
související s návozem odpadů záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové
plochy Bohumín“
 dále je posudkem formulována podmínka, že z hlediska vyvolaných přepravních
nároků bude záměr „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“
limitován 15 pohyby nákladních automobilů, a to pouze v denní době a v pracovní
dny; tomu odpovídá maximální denní návoz 120 tun, provozní doba maximálně
06.00 – 18.00; v rámci provozu bude vedena evidence příjezdů a odjezdů TNA,
která na vyžádání bude předkládána orgánu ochrany veřejného zdraví; veškerý
dovoz odpadů, který bude prováděn přes město, bude realizován
zaplachtovanými nákladními automobily pro omezování sekundární prašnosti; pro
dovoz budou používány nákladní automobily splňující třídu EURO 6
Dle názoru zpracovatele posudku je tak patrné, že realizace hodnoceného záměru
nebude znamenat změnu oproti stávajícímu stavu.
2) Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb
vyjádření ze dne 23.5. 2018 č.j.: MUBO/16872/2018/ŽPS/PrT
Podstata vyjádření:
Vyjádření za Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb / dotčený
správní úřad:
a) Z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v
platném znění není odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín
dotčený jako příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku
ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3), neboť se nejedná o
nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Každopádně z hlediska vlivů na ovzduší jsou stanoviskem formulována doporučení
pro maximální omezení emisí z hodnoceného záměru.
b) Z hlediska odpadového hospodářství
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů odbor životního prostředí a
služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru sděluje, že při dodržení
všech podmínek uvedených v dokumentaci nemá žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona), záměrem
předpokládáme dotčení zájmů ochrany přírody v souvislosti s kácením dřevin
(předpokládáme řešení v dalších stupních přípravy projektu - § 8 odst. 6 nebo 1) a
dále bude negativně změněn krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře. Ve stanovisku
jsou formulovány podmínky pro minimalizaci vlivů na přírodní složky ekosystémů.
d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odbor životního prostředí a služeb Městského
úřadu Bohumín k předloženému záměru sděluje, že žadatel musí podat žádost k
trvalému odnětí půdy ze ZPF Krajskému úřadu pro Moravskoslezský kraj
prostřednictvím zdejšího odboru životního prostředí a služeb. Žádost musí obsahovat
všechny náležitosti dané § 9 odst. 6 zákona. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí být
nedílnou součástí rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
e) Z hlediska ochrany lesa
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemá odbor
životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru
žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
f) Z hlediska ochrany vod
Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Bohumínská
Stružka mimo jeho aktivní zónu. Záměr byl projednán s Povodím Odry, státní podnik
- stanovisko je přílohou dokumentace. Na základě požadavků správce povodí byl
rozsah záměru upraven tak, že umístění skládky bylo navrženo v severní části
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pozemku na cca poloviční ploše, čemuž odpovídá snížení celkové kapacity záměru.
Jižní část plochy bude ponechána pro rozliv velkých vod. S tímto řešením z hlediska
odtokových poměrů souhlasíme.
Upozorňujeme, že v dokumentaci je uvedena roční kapacita návozu cca 30 000 tun
ročně (120 t denně), což odpovídá údajům uvedeným v dokumentaci pro zjišťovací
řízení. Vzhledem ke zmenšení plochy pro skládku by tato hodnota měla být v
dokumentaci upravena.
Z hlediska možného ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod na lokalitě je v
dokumentaci uvedeno, že odpady budou vyhovovat požadavkům dle kritérií vyhlášky
MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu, což bude prokazováno rozbory. Využívání specifikovaných druhů
odpadů na povrchu terénu na zájmové lokalitě nebude představovat zvýšené riziko
pro životní prostředí a zdraví lidí. Celkový vliv záměru na podzemní a povrchové
vody lze hodnotit jako nevýznamný.
Za předpokladu respektování výše uvedených požadavků nemá vodoprávní úřad
Městského úřadu Bohumín z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, v platném znění k předloženému záměru
připomínky.
Výše uvedené připomínky je možno zapracovat do navazující fáze projektové
přípravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření se lze pouze vyjádřit ke komentované
problematice kapacit. Dle názoru zpracovatele posudku uvedená kapacita zůstává
stejná, jako v oznámení, protože se jedná o maximální roční návoz, který je
vyhodnocen v rozptylové studii. Je tedy možné, že terénní úpravy budou hotovy
dříve, ale záleží to i na kapacitách materiálu, který bude k dispozici. Podstatné je
však to, že podmínkami stanoviska je limitována generovaná doprava, která je
totožná s dopravou na rekultivovanou starou skládku odpadů, kterážto aktivita musí
být v případě realizace hodnoceného záměru ukončena.
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ostrava
vyjádření ze dne 22.5. 2018 č.j.: ČIŽP/49/2018/5249
Podstata vyjádření:
a) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k
předložené dokumentaci záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy
Bohumín“, zpracovatel Ing. Luboš Štancl (osvědčení č.j. 39838/ENV/10), AZ GEO,
s.r.o., Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále „dokumentace“),
oznamovatel MS UTILITIES & SERVICES a.s., Bezručova 1200, 735 81 Bohumín, IČ
29400074, má zásadní připomínky uvedené níže v textu.
Dle dokumentace oznámení se jedná o terénní úpravy zájmové lokality v režimu
využívání odpadů na povrchu terénu v k.ú. Nový Bohumín. Byla by provedena
navážka materiálu (odpadů) ve formě násypu do výšky 1,5 m nad úroveň stávajícího
terénu za účelem vyrovnání terénu a zlepšení základových poměrů (omezení vlivů
zvýšené hladiny podzemní vody) před dalším využitím lokality. Předpokládaný objem
deponovaných odpadů činí cca 45 000 m3. Roční kapacita záměru je stanovena na
71

cca 30 000 t/rok. Denní maximum bude činit 120 t/den, předpokládaná doba provozu
je 4 roky. Při odhadované objemové hmotnosti deponovaných druhů odpadů po
zhutnění ve výši 1850kg/m3 se jedná o těleso o hmotnosti cca 84 000 t na ploše cca
17 000m2.
ČIŽP i nadále upozorňuje vzhledem k zavádějícímu názvu záměru, že rekultivace má
sloužit k zahlazení nežádoucích antropogenních zásahů v krajině, přičemž dle
dokumentace se jedná o záměr terénní úpravy s využitím odpadů, kdy realizací
záměru vznikne právě „nežádoucí“ antropogenní zásah v krajině.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že smyslem předkládaného záměru je úprava
vlastní, doposud nevyužívané, plochy zájmového pozemku pro zlepšení základových
poměrů podloží a vyrovnání povrchu v návaznosti na budoucí využití lokality –
uvažovaná stavba lehkých montovaných hal. Je tedy diskutabilní, zda-li realizací
záměru vznikne „právě nežádoucí antropogenní zásah v krajině“. Územní plán
v zájmovém území umožňuje realizaci aktivit, v důsledku kterých je posuzován
předkládaný záměr
Z hlediska ochrany přírody
b) Dle ČIŽP tento záměr (byť redukovaný) i nadále nesplňuje podmínky pro udělení
výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť se nejedná o veřejný
zájem převažující nad zájmem ochrany přírody. Tento záměr dle ČIŽP nesplňuje
podmínku neexistence jiného uspokojivého řešení, která je nezbytná pro udělení
výjimky u druhů, jež jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství.
Zdůvodnění potřeby provedení záměru (navážky odpadů) s případným dalším
využitím lokality je zcela nedostatečné, a riziko, že dojde k zániku biologicky cenné
lokality bez jejího dalšího využití způsobem, který by bylo možno považovat za
veřejný zájem převažujícím nad zájmem ochrany přírody, je dle ČIŽP příliš vysoké.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí není konstatace a kvalifikace
veřejného zájmu, ten musí v příslušném řízení o výjimkách prokázat oznamovatel a
je jeho rizikem, zda příslušný orgán ochrany přírody, v daném případě krajský úřad,
žádosti o výjimku vyhoví. Ve vyjádření KÚ MSK č.j. ŽPZ/10993/2018 ze dne 9.5.2018
není z pozice orgánu ochrany přírody dokumentace, příloha biologického průzkumu
ani závěry a výstupy těchto dokumentů jakkoli zpochybňována.
Z textu dokumentace i přílohy biologického průzkumu je zřejmé, že redukce záměru
ve fázi dokumentace oproti fázi oznámení a zjišťovacího řízení) je podstatná a lze ji
v zásadě pokládat za reakci na připomínky, podané k předloženému oznámení
v rámci zjišťovacího řízení. Původní rozsah zaujímal prakticky celé území v oplocení
východně a severně od plochy elevace s boxy v rozsahu cca 34.000 m2 na
pozemcích p.č.2498/7 a 2498/8 , rozsah dle Dokumentace činí cca 17.000 m2jen na
cca polovině pozemku p.č. 2498/8, přičemž jižní část je oproti původnímu rozsahu
záměru ponechána. V této souvislosti je možno konstatovat, že redukce záměru je
významná i z hlediska zachování mozaiky biotopů rákosin, části ruderálních lad a
porostů dřevin ve vypuštěné severní části původní zájmové plochy a mozaiky biotopu
ruderálních lad, ploch se sporadickou vegetací a ploch s občasnými tůněmi v jižní
části. Ve výstupech aktualizovaného biologického průzkumu (Příloha č. 5
Dokumentace) je pod bodem č. 14 na str. 30 tato okolnost dále akcentována ve
smyslu, že opuštění jižní části území a většiny severní části s rákosinami znamená
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významný revitalizační potenciál zejména pro tůně a mokřady či podporu rozvoje
původních druhů dřevin. V této souvislosti je možno polemizovat s výrokem OI ČIŽP
ve smyslu deklarovaného zániku biologicky cenné lokality bez jejího dalšího využití,
poněvadž je nadále zachována část biotopů, významná i z hlediska doložených
výskytů tzv. „naturových“ druhů (např. slavíka modráčka středoevropského jako
předmětu ochrany PO Heřmanský stav-Odra-Poolší).
V rámci předložených výstupů biologického průzkumu (a i průmětu do textu
Dokumentace) je dále nutno připomenout, že všechny zjištěné zvláště chráněné
druhy živočichů mají těžiště výskytu místních populací mimo zájmové území záměru
(mokřady, niva a rákosiny kolem Bohumínské stružky, Záblatského a Nového
rybníka, nebo na ploše nezaplněných boxů skládky průmyslových odpadů západně
od zájmového území) a je pouze zřejmé, že na základě historických údajů za
poslední dekádu (2005-2014, zejména údajů po roce 2010) existují migrační vazby
mezi zájmovým územím a nivními ekosystémy podél Bohumínské stružky a blízkých
rybníků. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav–Odra–Poolší byl v zájmovém
území potvrzen prokazatelně hnízdní výskyt jen u slavíka modráčka
středoevropského (těžiště výskytu druhu v širší nivě východně a jižně), předmět
ochrany EVL Heřmanický rybník čolek velký v zájmovém území nenachází vhodné
biotopové podmínky pro rozmnožování (chybí trvalá vodní plocha s makrofyty). Dále
oproti sousední nivě s rybníky, mokřady a rákosinami v PP a EVL Heřmanický rybník
jde nadále o ochuzené plochy, do kterých některé zvláště chráněné druhy živočichů
pronikají, přičemž jsou dokladovány i výskyty reprodukční (zejména ptáci), u skupiny
obojživelníků však možnost reprodukce závisí na klimatických podmínkách a
přítomnosti vodních ploch. Opatření, která jsou navrhována v závěru biologického
průzkumu na str. 30, jsou do příslušné části textu dokumentace převzata včetně
požadavku na uplatnění pouze plošně redukované verze záměru či ponechání 20 m
širokého nedotčeného přechodového pásu podél východní strany zájmového území
v oplocení směrem k PP a EVL Heřmanický rybník a PO Heřmanský stav-OdraPoolší.
Z hlediska ochrany ovzduší
c) ČIŽP upozorňuje, že realizace záměru i následné období, do doby zastavění
lokality, bude zdrojem značné sekundární prašnosti, přesto v dokumentaci nejsou
stanovena konkrétní účinná opatření pro eliminaci případně minimalizaci sekundární
prašnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci stanoviska, i za předpokladu, že realizace záměru je podmíněna ukončením
rekultivace staré skládky odpadů, jsou formulována doporučení jak pro vlastní
činnosti na ploše rekultivace, tak i pro dopravu generovanou hodnoceným záměrem.
Z hlediska ochrany vod
d) ČIŽP upozorňuje, že i nadále není jasné, proč je záměr zdůvodňován jako
ochrana před vlivy zvýšené hladiny podzemních vod (zamokření pozemků), když v
kap. D.I.4. (str. 44) je uvedeno, že horizontem jílů a jílovitých sprašových hlín je
bráněno vzestupu hladiny podzemních vod z kvartérního kolektoru do
přípovrchových horizontů, a že kontakt případných výluhů z deponovaných odpadů s
podzemní vodou kvartérního kolektoru lze vyloučit.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že záměr oznamovatele představuje úpravu vlastní, doposud
nevyužívané, plochy zájmového pozemku pro zlepšení základových poměrů podloží
(omezení vlivu sezónně zvýšené úrovně hladiny podzemní vody lokálně se
vyskytující přípovrchové zvodně a vyrovnání povrchu), v návaznosti na budoucí
využití lokality. Dle názoru zpracovatele posudku dokumentace v příslušných
pasážích popisuje, proč vlivem umístění záměru nebude docházet ke zhoršení kvality
podzemních vod.
Z hlediska odpadového hospodářství
e) ČIŽP znovu upozorňuje, že se jedná o využití odpadů při terénních úpravách
respektive v extrémním výkladu o odstranění odpadu formou trvalého uložení na
úrovni terénu (skládka). Dle ČIŽP není možné za „rekultivaci“, respektive v tomto
případě terénní úpravu, považovat ukládání (dále recyklovatelných) odpadů na
zemědělský půdní fond a vytváření „skládky“. ČIŽP upozorňuje, že většinu odpadů,
které by měly být v rámci záměru použity/uloženy, lze úspěšně recyklovat, případně
použít k technickému zabezpečení skládky (TZS). Dle ČIŽP se jedná o ryze terénní
úpravy, bez právní jistoty dalšího využití pozemku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o názor vyjadřovatele. Při respektování podmínek formulovaných ve
stanovisku jakož i při splnění všech odpovídajících legislativních požadavků nelze
předpokládat významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví.
f) Dále ČIŽP upozorňuje, že využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu
terénu je podmíněno splněním resp. provozováním zařízení pouze se souhlasem dle
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Upozornění jasně vyplývá z příslušné složkové legislativy. Proto není nezbytné
formulovat požadavek souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech do
závazného stanoviska.
g) ČIŽP není jasné, proč vznikne v dané lokalitě další místo pro využití odpadů, kdy
má dle dokumentace být jedním z původců/dodavatelů odpadů město Bohumín,
které ale, jak je ČIŽP známo z inspekční činnosti, má zajištěno uložení/využití pro
99,9 % produkovaných odpadů na skládce S-OO3 provozované společností BM
Servis a.s.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že využívané budou zejména odpady firem v areálu bývalé ŽDB
GROUP a.s. a odpady z produkce města Bohumín. Využívané odpady budou
splňovat obecné technické požadavky a kvalitativní podmínky § 12 a § 14 odst. 2
vyhlášky č. 294/2005 Sb., což bude průběžně dokládáno laboratorním rozborem
odebraných vzorků. Podrobněji bude rozpracováno v provozním řádu zařízení dle §
14 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.
Pro zpracovatele posudku nejsou rozhodující zdroje odpadu, které budou využívány
v rámci hodnoceného záměru, ale požadavek, že realizací záměru nedojde ke
změně dopravní zátěže, imisních příspěvků a hlukové zátěže. V tomto smyslu jsou
formulovány podmínky závazného stanoviska.
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h) Dále dle ČIŽP není zřejmé, proč jsou v dokumentaci v tabulce č. 7 (str. 19)
uvedeny indikátory znečištění dle Metodického pokynu MŽP z roku 2013, který slouží
k indikativnímu posuzování úrovně znečištění zemin, podzemní vody a půdního
vzduchu na antropogenně znečištěných lokalitách, a to zejména při posuzování
průzkumů a výsledků sanací vážně kontaminovaných lokalit, když závazné jsou
limitní hodnoty škodlivin vycházející z vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit částečně souhlas v tom smyslu, že uvedené
indikátory dle Metodického pokynu MŽP z roku 2013 neměly být uvedeny v této
konkrétní kapitole, ale spíše v kapitole C dokumentace, protože je patrné, že
smyslem prezentace těchto indikátorů je podání informace o stávajícím stavu
pozemku.
i) ČIŽP rovněž upozorňuje, že oznamovatel bude nakládat s odpadem v
mnohonásobně větším množství než 1 000 t, z čehož vyplývá, že je nutno zpracovat
hodnocení rizik - viz vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 11, odstavec 4.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konstatování jasně vyplývá z příslušné složkové legislativy. Proto není nezbytné
formulovat požadavek souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech do
závazného stanoviska.
j) ČIŽP nesouhlasí s využíváním odpadu kat. č. 17 09 04 Směsné stavební a
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03* a odpadu kat.
č. 16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 03. Současně ČIŽP upozorňuje, že dle ust. § 12 odst. 1
vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., na povrchu terénu nelze využívat stavební a
demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze
stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo
železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro
které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu.
Pokud by byly využívány odpady skupiny 17, musí se jednat o recyklát, který je dle §
2 písm. v) vyhlášky č. 294/2005, definován jako materiálový výstup ze zařízení k
využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a
odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti
a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních
k tomu určených.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ukládání odpadů v rámci uvažované rekultivace je zřejmé, že:
 ukládané odpady musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládaní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 využívání odpadů formou jejich ukládání na povrchu terénu je podmíněno
splněním respektive provozováním zařízení pouze se souhlasem dle ustanovení
§14 odst. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
 v souladu s vyhl. č.294/2005 Sb., příloha č.11, odst.4 bude nezbytné, aby
oznamovatel zpracoval hodnocení rizika v dané lokalitě
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Výše uvedené požadavky jednoznačně vyplývají z příslušných legislativních
předpisů, a proto není nezbytné je v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 formulovat do podmínek stanoviska.
Lze však souhlasit s názorem, že využívání odpadů katalogové číslo 170904 a
161104 lze vzhledem k jejich charakteru považovat za problematické. Proto je
posudkem využívání uvedených odpadů vyloučeno.
k) Vzhledem k výše uvedenému ČIŽP i nadále nesouhlasí se záměrem v předložené
variantě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o názor vyjadřovatele. Konečné rozhodnutí o formě závazného stanoviska
náleží příslušnému úřadu v procesu EIA.
4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
vyjádření ze dne 21.5. 2018 č.j.: KHSMS 20741/2018/KA/HOK
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. a podle
ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:
Oznámení záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“,
zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4 dostatečným
způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr
dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém
rozsahu zákona č.100/2001 Sb.
Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a
souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
5) Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 9.5. 2018 č.j.: MSK 69931/2018
Podstata vyjádření:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství
(krajský úřad) jako dotčený správní orgán ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
posoudil předloženou dokumentaci záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové
plochy Bohumín" a vydává vyjádření z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti
životního prostředí ve své kompetenci. Oznamovatel záměru: MS UTILITIES &
SERVICES a. s., se sídlem Bezručova 1200, 735 81 Bohumín, IČO: 294 00 074.
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Z hlediska ochrany přírody
a) Krajský úřad příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že dle § 45i odst.
1 uvedeného zákona byl významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a na ptačích oblasti vyloučen
stanoviskem krajského úřadu č. j. MSK 29854/2014 ze dne 19.11.2014. Uvedené
stanovisko bylo vydáno pro pozemky parc. č. 2498/8, 2498/7, 2498/6, 2500/11,
2499/2, 1072/2 v k. ú. Nový Bohumín a je platné i pro přepracovaný záměr umístěný
na pozemku parc. č. 2498/8 v uvedeném katastrálním území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska odpadového hospodářství
b) Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad upozorňuje, že odpady využívané k
terénním úpravám musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 11 vyhlášky (resp.
v příloze č. 10) č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 294/205 Sb.) a
není možné, aby obsahy škodlivin v odpadech byly posuzovány ve vztahu k
indikátorům znečištění podle Metodického pokynu MŽP ČR z roku 2014, jak je
uvedeno na str. 19 a 45 dokumentace, a to i vzhledem k tomu, že průměrné
koncentrace škodlivin na zájmové lokalitě (uvedeno v tabulce na str. 19
dokumentace) nevykazují zvýšené limity škodlivin přirozeného prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že uvedení Indikátorů znečištění dle Metodického
pokynu MŽP z roku 2013 v tabulce č. 7 na str.19 nelze považovat za příliš vhodné.
Jak je však patrné z ostatních částí posuzované dokumentace, je celkem patrné, že
v rámci hodnoceného záměru bude možné využívat pouze odpady, které budou
vyhovovat požadavkům vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládaní odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Uvedené indikátory dle Metodického pokynu
MŽP z roku 2013 neměly být uvedeny v této konkrétní kapitole, ale spíše v kapitole C
dokumentace, protože je patrné, že smyslem prezentace těchto indikátorů je podání
informace o stávajícím stavu pozemku.
c) Dále krajský úřad konstatuje, že je třeba zpracovat pro toto místo hodnocení rizika,
jak je uvedeno v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., vzhledem k tomu, že je
uvažováno využít k terénním úpravám více jak 1 000 tun odpadů (v oznámení
uvedeno cca 84 000 tun).
Odpady, které budou využívány k terénní úpravě, budou granulometricky upravené, v
projektové dokumentaci bude řešena jak granulometrie použitých odpadů, tak i
vytváření a skladba jednotlivých vrstev s ohledem na budoucí využití území pro
výstavbu lehkých montovaných hal.
Terénní úpravy budou prováděny tak, aby už nemusela být prováděna následná
rekultivace násypu, jak je uvedeno na str. 7 dokumentace, neboť tyto uvažované
terénní úpravy jsou již samotnou rekultivací území pro další rozvoj lokality. K
následnému uvažovanému využití lokality k výstavbě lehkých hal je svahování okrajů
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násypů v poměru 1:1,5 v celém obvodu zcela nevyhovující, neboť je touto strmou
hranou zcela vyloučen příjezd na tuto lokalitu bez dalších úprav.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypracování hodnocení rizika dle přílohy č.11 vyhlášky č.294/2005 vyplývá přímo
z legislativy, a proto není zahrnut v souladu s Metodickým sdělením MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 do podmínek stanoviska.
Problematika ukládání odpadů jakož i provádění terénních úprav je zapracována do
podmínek závazného stanoviska.
Z hlediska ochrany vod
d) Krajský úřad konstatuje, že z předmětné dokumentace není jednoznačně zřejmé
plošné vymezení záměru. Na str. 7 dokumentace je uvedeno, že s ohledem na
vyjádření Povodí Odry, státní podnik, „došlo ke zmenšení plochy záměru tak, aby
byly ponechány v jižní části volné plochy pro rozliv velkých vod". Vzhledem k tomu,
že v ostatním textu dokumentace není tato skutečnost nijak reflektována; je zde
pouze uvedeno, že záměr má být realizován na pozemku parc. č. 2498/8 v k. ú. Nový
Bohumín, nikoli pouze v jeho severní části, a také vymezení rozsahu v grafických
přílohách spolu nekoresponduje (v příloze č. 1 Přehledná situace okolí zájmového
území je vymezen celý pozemek parc. č. 2498/8 v k. ú. Nový Bohumín, v příloze č. 2
Podrobná situace je vymezena dílčí (severní) část uvedeného pozemku), krajský
úřad požaduje upřesnit plošné vymezení záměru zcela jednoznačně.
Celý záměr, obnášející terénní úpravy formou navážky do výšky 1,5 m na ploše
17 000 m2, je navrhován v záplavovém území stoleté vody vodního toku Bohumínská
stružka. Vzhledem k tomu, že v dokumentaci je k tomu z hlediska odtokových
poměrů pouze konstatováno, že se nejedná o aktivní zónu záplavového území a
„navýšením bude toto eliminováno", krajský úřad požaduje doplnit posouzení vlivu
předloženého záměru na odtokové poměry v širší lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Celková plocha parcely je dle výpisu z KN 36 307 m2, plocha záměru je stanovena
dokumentací na 17 000 m2, což odpovídá cca 47% celkové výměry. S ohledem na
požadavky k ochraně bioty a požadavkům Povodí Odry, s.p. bude přesné umístění
záměru řešeno až v dalším stupni dokumentace (územní řízení). Předpokládané
umístění záměru je patrné z přílohy č. 2 Podrobná situace. Příloha č.1 a mapové
zákresy v biologickém průzkumu znázorňují řešené území z hlediska prováděného
průzkumu, což vede k určité zmatečnosti v předložené dokumentaci.
Vzhledem k faktu, že území se nachází v aktivní zóně záplavového území vodního
toku Bohumínská stružka (4,595 - 10,540), který stanovil MÚ Bohumín dne 26.
listopad 2008 č.j. ŽPS/2008/15/DO/231.2/A/20, lze umístěním záměru očekávat
mírné zhoršení odtokových poměrů v území. S ohledem na tuto skutečnost bylo
svoláno jednání k řešení toho negativního vlivu a byla provedena konzultace se
správcem povodím. Na základě posouzení podkladů a tohoto jednání vzešlo
stanovisko, které je uvedeno jako příloha č.8 Dokumentace; v tomto stanovisku je
uvedeno:
„Po konzultaci se zpracovatelem studie odtokových poměrů na vodním toku
Bohumínská Stružka (zpracováno projekčním oddělením státního podniku Povodí
Odry) a na základě mapy digitálního modelu terénu jsme opětovně posoudili vliv
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skládky na stávající odtokové poměry. Došli jsme k závěru, že umístěním skládky
v severní polovině parcely č. 2498/8 k.ú. Nový Bohumín dojde k zanedbatelnému
zhoršení stávajícího stavu. Nadále ovšem trváme na ponechání volné plochy pro
rozliv velkých vod v jižní části (dolní polovině) dotčeného pozemku. Se záměrem
budeme souhlasit za předpokladu, že bude plocha skládky zmenšena o polovinu a
tato zmenšená skládka bude umístěna v severní části pozemku.“
Podmínka v závazném stanovisku jasně specifikuje maximální plochu záměru tak,
aby byly splněny požadavky Povodí Odry s.p.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
e) Krajský úřad konstatuje, že z předložené dokumentace vyplývá, že realizací
záměru dojde k dotčení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu. Při
schvalování záměru je nezbytné řídit se zásadami a postupy v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konstatování vyplývá z příslušné složkové legislativy. Ze strany zpracovatele
posudku bez komentáře.
f) Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v
jeho kompetenci, nemá k posuzovanému záměru ve fázi dokumentace žádné
požadavky či připomínky.
Výše uvedené požadované informace z hlediska zájmů chráněných příslušnými
zákony v oblasti životního prostředí byly vydány na základě dokumentace o
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (AZ GEO s. r. o., Ostrava - Ing. Luboš
Štancl, duben 2018).
Toto vyjádření nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních
předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Úplná znění vyjádření obdržených k dokumentaci záměru jsou zveřejněna na
internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA
– Projednávané záměry: ........................
Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2038.
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6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Kraj:
Obec:

Moravskoslezský (ID CZ080)
Bohumín (ID 599051)

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku: 12.8.2018
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se
podílely na zpracování posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sídlo:
Provozovna:
Sladkovského 111
Šafaříkova 436
506 01 Jičín
533 51 Pardubice
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 603483099
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Podpis zpracovatele posudku:

80

Autorizace ke zpracování posudku:
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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