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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „CTPark Ostrava – Hrabová –
Objekt O4 – Technologie provozu Hala 3“ je zpracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001
Sb., e znění platných předpisů.
Záměrem investora je umístění technologické linky na provoz povrchových úprav
galvanizačním zinkováním do haly 3 objektu O4, který je součástí průmyslové zóny v
Ostravě – Hrabové. V březnu roku 2004 byla vypracováno oznámení v režimu zákona
č.100/2001 Sb.pro areál průmyslové zóny v Ostravě – Hrabové. Hala O4 je součástí I.etapy
řešené průmyslové zóny. Hala 3 je součástí objektu O4.
Průmyslová zóna je dopravně vybavena páteřní komunikací, která je v současnosti přímo
napojena na silnici I.třídy novou mimoúrovňovou křižovatkou.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně
některých souvisejících zákonů, je záměr umístění tiskárny zařazen do kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
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A. Údaje o oznamovateli
Investor

Oznamovatel
Sídlo
IČO
DIČ

CTP Invest, spol.r.o.
Central trade park 1571
396 01 Humpolec
CTP Invest, spol.r.o.
Central trade park 1571
396 01 Humpolec
25179373
CZ25179373

Oprávněný zástupce
oznamovatele

Tomáš Jirků, construction director
Petra Pivovarová, projekt manager
Tel. 596711627
fax 5967111631
e-mail petra.pivovarova@ctpinvest.cz

Projektant

K 4 a.s.
Kociánka 8/10
612 00 Brno
TMC-ČR, s.r.o.
Masná 9, 602 00 Brno
Tel. 548217219
e-mail info@tmccr.cz

Technologie

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4
Technologie provozu Hala 3
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do
500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
2. Kapacita (rozsah) záměru

Ošetřovaný povrch
Výroba:
Táhla dveřních systémů

cca 100 000 m2/rok

800 000 ks/rok
6 000 t/rok
Ostatní drobné díly – šroubovitého tvaru
300 000 ks/rok
1 500 t/rok
Zahájení stavby (umístění technologie)
07/2007
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3. Umístění záměru

kraj Moravskoslezský
Město Ostrava
Městský obvod Hrabová
Katastrální území Hrabová

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem posouzení je umístění provozu povrchových úprav galvanizačním zinkováním
firmy ROSSIGNOL Pierre, a.s. do haly 3 objektu O4, který je součástí průmyslového parku
Ostrava Hrabová.
V prostoru průmyslové zóny jsou postupně stavěny halové objekty. Objekt O4 je
v současnosti již postaven a objekt je součástí komplexního řešení průmyslového parku.
Výstavba v rámci areálu průmyslového parku navazuje na nově realizované a plánované
investice města Ostrava. Připravovanou investicí je prodloužená Mostní (mimo přímý vliv na
provoz nové haly O4), realizována již byla mimoúrovňová křižovatka (MÚK) rychlostní
komunikace I/56 a kompletní dopravní napojení areálu. Postupně je prováděna stavba
jednotlivých objektů průmyslového parku a jejich uvádění do provozu. Dopravní provoz
obchodní zóny zabezpečuje realizovaná páteřní komunikace průmyslové zóny vedoucí od
stávající komunikace s okružní křižovatkou mezi objekty obchodních center Makro a Tesco
k MÚK I/56 jižně od kruhového objezdu.
Realizovány byly suché poldry (retenční nádrže) ve dvou etapách.
V rámci areálu průmyslového parku již byly realizovány nebo jsou rozestavěny další objekty.
Objekt O4 je situován na západní hranici průmyslového parku, východně sousedí s objektem
O5, jižně objektem O2. Severně sousedí s objektem Asus. V současnosti je již stavba O4
realizována, provedeny jsou zpevněné plochy a objekt je dopravně napojen v souladu
s projekční přípravou průmyslového parku. Realizovány byly již doprovodné výsadby zeleně
ve směru k oplocení západně od objektu.
Pro halu 3 umístěnou v objektu O4 investor navrhuje místo původně řešeného provozu
montáže elektrotechnických výrobků provoz povrchových úprav galvanizačním zinkováním.
Uživatelem tohoto provozu bude firma ROSSIGNOL Pierre s.a.s působící v oblasti výroby
drobných dílů pro automobilový průmysl, spotřební zboží a ostatní průmyslové obory.
Zaměřuje se také na povrchovou ochranu výrobků galvanizačním zinkováním, které má
certifikovány pro širokou oblast používání výrobků.
Podle OKEČ je výrobní provoz zařazen do následujících skupin:
28.5 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenské činnosti
28.51 Povrchová úprava a zušlechťování
28.52 Všeobecné strojírenské činnosti
Řešený výrobní provoz bude úzce provázán na ostatní provozy firmy v zahraničí (převážně ve
Francii). Předpokládá se, že převážná část výrobků bude směřovat na montážní provozy nově
budovaných automobilek v České republice a na Slovensku. Firma rovněž dle údajů investora
uvažuje s rozšířením portfolia dodávaných dílů i pro ostatní zákazníky z různých jiných
oborů.
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Výrobní program bude velmi flexibilní - určovaný uzavřenými kontrakty s odběrateli těchto
výrobků. Výrobní provoz bude zahrnovat povrchové úpravy galvanickým zinkováním již
hotových výrobků produkovaných v jiných provozech firmy nebo výrobky jiných zákazníků
pouze povrchově upravované formou subdodávek.
V další etapě se pak počítá s dalším osazováním výrobní dílny výrobními stroji tak, aby byla
výroba kompletně soustředěna do jednoho místa. Firma si buduje v Ostravě Hrabové
strategický provoz rozšiřující služby firmy na teritoria střední a východní Evropy.
Prostorově bude provoz v hale 3 rozdělen na několik samostatných částí oddělených
stavebními konstrukcemi.
Bude se jednat o příjem a expedici materiálu, sklad vstupního materiálu a linku galvanického
zinkování, prostor skladu chemikálií a zneškodňovací stanice, kotelnu, kompresorovnu,
venkovní prostor chladících agregátů, dílnu přípravy materiálu, balení a sklad hotové výroby.

Objekt O4
Půdorys 1.NP

HALA 1

HALA 2

HALA 3
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Prostorově bude provoz v hale 3 rozdělen na několik samostatných částí oddělených
stavebními konstrukcemi.
Bude se jednat o :
• příjem a expedici materiálu, sklad vstupního materiálu a linku galvanického
zinkování,
• prostor skladu chemikálií a zneškodňovací stanice,
• kotelna,
• kompresorovna,
• venkovní prostor chladících agregátů,
• dílna přípravy materiálu, balení a sklad hotové výroby.

HALA 3

Vstupní materiál – hotové kovové díly v již dokončeném stavu budou do provozu vstupovat
v technologických paletách:
• dřevěných paletách s drátěnými klecovými nadstavbami
• nebo v kovových ohradových paletách o rozměru obvykle 1200 x 800 mm a nosnosti
cca 1,4 tuny.
• část materiálu bude vstupovat v dřevěných bednách o rozměru dle množství
dodávaných položek.
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Po vstupní přejímce materiálu bude materiál podle pokynů skladového počítačového systému
uložen ve skladu vstupního materiálu, manipulace s materiálem bude prováděna pomocí
elektrického vysokozdvižného vozíku nebo pomocí ručních paletových vozíků.
Předmětná hala O4 je situována v oblasti zóny lehkého průmyslu a obdobných funkčních
ploch. Základní předpoklad změny funkčního využití území ze zemědělské výroby na
komerční a pracovní aktivity podnikatelských subjektů v předmětné lokalitě je dán
schváleným územním plánem města Ostravy (1994) a Územním plánem zóny Hrabová
zpracovaným v 12/1995 (schválen 7.12.1995 usnesením č. 246/8 zastupitelstva městské části
Hrabová).
Zájmová lokalita patří do ploch rozvoje města určených pro lehký průmysl, skladové
hospodářství, služby apod. Dle regulativů funkčního využití území je dané území mimo jiné
vhodné pro supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny speciálního průmyslového
zboží, stavebnin a pro příslušné komunikace, manipulační plochy, parkoviště apod.
Posuzován v rámci tohoto oznámení je záměr „CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4
Technologie provozu Hala 3“. Vlastní stavba haly byla součástí průmyslové zóny posouzené
v rámci zjišťovacího řízení. Provoz povrchové úpravy galvanickým zinkováním již hotových
výrobků bude umístěn v hale 3 objektu O4.. Uvedená technologie spadá samostatně pod
zjišťovací řízení (Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen do kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení). dikci bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů
včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
Lokalita průmyslové zóny se jeví jako vhodná pro umístění technologie výrobního závodu
firmy ROSSIGNOL Pierre a.s. ve vztahu k předpokládanému využití průmyslové zóny,
jejímu situování a celkovému dopravnímu napojení.
Záměr je situován v místě přípustném ve vztahu ke stávající městské zástavbě, tj.mimo přímý
dosah staveb s trvalým bydlením. Posouzení možnosti umístění nové technologie – povrchová
ochrana výrobků galvanizačním zinkováním - je předmětem tohoto posouzení.
Umístění navrhované technologie zabezpečující povrchovou úpravu výrobků galvanizačním
zinkováním v objektu O4 v průmyslovém parku nebude mít omezující vliv na stávající
veřejné vybavení území.
V rámci kompletního areálu průmyslové zóny je řešena doprava související s průmyslovým
využitím území, do tohoto systému bude provoz umístěný v hale začleněn.
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými
není známa. Stavba bude řešena v souladu s provozem ostatních staveb v předmětném území.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Posuzovaná hala, do níž je připravováno umístění technologie firmy ROSSIGNOL Pierre a.s.,
je součástí průmyslového parku Ostrava – Hrabová. Objekt O4 je jednou z hal, které jsou
zóně postaveny. Komplexně byla celá zóna posouzena včetně dopravního provozu v rámci
zjišťovacího řízení. Průmyslová zóna vytváří ucelenou lokalitu s možností umístění
jednotlivých průmyslových objektů. Umístění technologie povrchové úpravy galvanickým
zinkováním vyžaduje samostatné zjišťovací řízení. Technologie je v režimu zákona
č.100/2001 Sb.
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Nové objekty průmyslové zóny a jejich provoz, včetně objektu O4 s halou 3 s navrhovaným
výrobním provozem zabezpečí vytvoření nových pracovních příležitostí pro město. Provoz
výrobního závodu je takovou investicí.
Dle informací investora byly při přípravě záměru sledovány možnosti umístění technologie
výrobního závodu do nového provozního objektu. Přípustnost využití předmětné lokality pro
daný záměr, reálnost uplatnění navrhovaného záměru z hlediska územního plánu, dopravní
dostupnost areálu a možnost využití jedné z připravovaných hal pro záměr investora byla
základním rozhodovacím prvkem pro umístění technologie do předmětného území.
Z dostupných alternativ byla vybrána varianta stavebního objektu v lokalitě průmyslového
parku, který odpovídá požadavkům navrhovaného umístění technologie.
Stavebně bude předmětná výrobní hala navazovat na další výrobní haly v rámci objektu O4 a
ostatní objekty v průmyslovém parku.
Řešený výrobní provoz bude úzce provázán na ostatní provozy firmy ROSSIGNOL a.s.
v zahraničí (převážně ve Francii). Převážná část výrobků bude směřovat na montážní provozy
nově budovaných automobilek v tuzemsku a na Slovensku. Firma uvažuje také s rozšířením
portfolia dodávaných dílů i pro ostatní zákazníky z různých jiných oborů.
Příprava výstavby haly O4 v rámci průmyslové zóny byla realizována na základě podmínek
územně plánovací dokumentace a uspořádání ploch v území. Objekt haly respektuje
požadovaný tvar staveb, respektuje napojení inženýrských sítí a napojení na komunikační
systém.
V nejbližším okolí se nevyskytuje obytná zástavba, jsou zde situovány pouze průmyslové
obchodní a skladové areály. Nejblíže situovaná zástavba je na ulici Krmelínská (západně ve
vzdálenosti cca 380 m).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z hal průmyslového parku, do níž bude
umístěna výrobní technologie, nebylo zvažováno jiné umístění ani variantní řešení záměru.
Již v rámci oznámení zpracovaném v roce 2004 pro průmyslovou zónu je počítáno s tím, že
v případě umístění provozu vyžadující zjišťovací řízení, bude tento samostatně posouzen.
V rámci přípravy takového přesně specifikovaného záměru v rámci průmyslové zóny bude
možno vycházet z konkrétních údajů o nově připravovaném provozu a bude možné přesněji
popsat očekávané vstupy i výstupy do životního prostředí.
Realizace stavby je možná, dle poskytnutých podkladů je v souladu s územně plánovací
dokumentací, jak vyplývá i z vyjádření Odboru rozvoje města Ostravy, uvedeného v části H.
tohoto oznámení.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Výrobní provoz bude provádět povrchové úpravy galvanickým zinkováním již hotových
výrobků produkovaných v jiných provozech firmy nebo výrobky jiných zákazníků pouze
povrchově upravované formou subdodávek. V další etapě se pak počítá s dalším osazováním
výrobní dílny výrobními stroji tak, aby byla výroba kompletně soustředěna do jednoho místa.
Firma si buduje dle informací uvedených v projektu v Ostravě Hrabové strategický provoz
rozšiřující služby na teritoria střední a východní Evropy.
Provoz pro galvanické zinkování bude zabezpečovat pozinkování drobných dílů - táhla,
napínáky, díly pro autoprůmysl.
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Technologie spočívá v ručním navěšení uvedených drobných součástí na technologický rám
nebo naskládání do bubnu, který prochází chemickými roztoky, které jsou umístěny ve
vanách o objemu cca 1m3 (1 x 1 x 1m). Z vany do vany těmito rámy nebo bubny manipulují
poloautomatické roboty pojíždějící nad linkou. V lince bude za sebou cca 30-40 van s
chemikáliemi - alkalické odmašťovadlo, pasivační roztok, aktivační roztoky s koncentrovanou
kyselinou solnou, nanášení zinku z kovových kuliček rozpuštěných v kyselině, vyjasňovací
roztok kyseliny dusičné.
Další vany pak slouží k oplachům ve vodných lázních. Ve finální fázi je pak instalována
sušící vana.
Páry budou odsávány hladinovými rámy van s koncentrovanými lázněmi i van s roztoky za
zvýšené teploty. Odsávaná vzdušina pak bude odcházet plastovým potrubím přes odlučovač.
Pomocnými provozy bude sklad chemikálií, kotelna, kompresorovna a chlazení odlučovače.
Provoz v hale 3 bude rozdělen na několik samostatných částí (oddělených stavebními
konstrukcemi), jak již bylo uvedeno výše:
Příjem a expedice materiálu
Sklad vstupního materiálu
Linka galvanického zinkování
Sklad chemikálií a zneškodňovací stanice
Kotelna
Kompresorovna
Dílna přípravy materiálu
Balení a sklad hotové výroby
Součástí bude venkovní prostor chladících agregátů.
Doprava
Dopravní napojení a řešení dopravy uvnitř průmyslové zóny
Dopravní napojení celé zóny vychází z dlouhodobě sledované koncepce celého území.
Koncepce vyplývá z vybudování dvoupruhé páteřní komunikace rozvojových ploch,
napojenou na silnici I/56 a na kolmo vedené příčky komunikačního roštu – prodlouženou ulici
Mostní a novou ulicí Krmelínskou, silnici II/478. Páteřní komunikace je vedena v těžišti
území průmyslové zóny a je napojena do stávající okružní křižovatky na nové ulici
Krmelínské (mezi obchodním areálem Makro a Tesco). Na silnici I/56 je napojena
prostřednictvím prodloužené Mostní nově vybudovanou mimoúrovňovou křižovatkou.
Návrh dopravního řešení umožňuje napojení dílčích sektorů rozvojové plochy CTP parku na
páteřní komunikaci ve více bodech. Toto dopravní napojení využije i provoz související
s provozem firmy ROSSIGNOL Pierre a.s.
Doprava haly
Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován převážně dodávkovými automobily
(chemikálie a obaly) nebo nákladními vysokotonážními automobily, přičemž převážná část
komponent přichází od zahraničních výrobců.
Předpokládá se frekvence maximálně cca 1-2 nákladních automobilů a 2-3 dodávek za den
pro dopravu vstupního materiálu. Hotové výrobky pak budou vyskladňovány výhradně na
paletách nebo v kontejnerech ve frekvencích cca 1-2 nákladních automobilů a 2-3 dodávek za
den. Parkování a stání vozidel je uvažováno na volné zpevněné venkovní ploše u objektu v nádvorním prostoru.
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Vnitro objektová doprava pak bude prováděna 1-2 ks elektrických vysokozdvižných vozíků o
nosnosti 1,4t, z části potom ručními manipulačními vozíky. Dobíjení akumulátorů
vysokozdvižných vozíků bude zabezpečeno na manipulační ploše expedice.
Příjem - vstupní materiál
Hotové kovové díly v již dokončeném stavu budou do provozu vstupovat v technologických
paletách (dřevěné palety s drátěnými klecovými nadstavbami nebo kovové ohradové palety) o
rozměru obvykle 1200 x 800 mm a nosnosti cca 1,4 tuny.
Část materiálu bude vstupovat v dřevěných bednách o rozměru dle množství dodávaných
položek. Po vstupní přejímce materiálu bude materiál podle pokynů skladového počítačového
systému uložen ve skladu vstupního materiálu, manipulace s materiálem bude prováděna
pomocí elektrického vysokozdvižného vozíku nebo pomocí ručních paletových vozíků.
Galvanizace
Podle výrobních plánů pak budou výrobní dávky položek zařazovány do výroby. Na
přípravných pracovištích budou galvanizované díly ručně navěšovány na závěsné mříže nebo
vsypávány do kovových bubnů. Tyto mříže a bubny pak budou na vstupu do galvanizační
zinkovací linky fixovány do pozic, ze kterých budou přebírány a dále manipulovány
transportními manipulátory linky.
Technologické operace na lince galvanizačního zinkování budou prováděny máčením
„opracovávaných výrobků“ ve vanách s pracovními roztoky chemikálií. Sekvencí následných
procedur oddělených oplachy po pracovních operacích pak dojde na povrchu
„opracovávaného výrobku“ k vytvoření mikrovrstvy zinku nanášeného za pomoci
elektrického pole, která bude mít výrazně odlišné (především pohledově) vlastnosti oproti
základními materiálu opracovávaného výrobku (zpravidla ocel).
Firma Rossignol Pierre, a.s. buduje v O4 provoz pro galvanické zinkování drobných dílů
(táhla, napínáky, díly pro autoprůmysl). Technologie spočívá v ručním navěšení těchto
drohných součástí (do 0,5kg) na technologický rám 0,8 x 0,8 m nebo naskládání do bubnu,
který prochází různými chemickými roztoky, které jsou ve vanách cca 1 m3 (1 x 1 x 1m).
Z vany do vany těmito rámy nebo bubny manipulují poloautomatické roboty pojíždějící nad
linkou po OK. V lince bude za sebou cca 30-40 van cca 8-14 ks s koncentrovanými
chemikáliemi – alkalické odmašťovadlo, pasivační roztok, aktivační roztoky
s koncentrovanou kyselinou solnou, nanášení zinku z kovových kuliček rozpuštěných
v kyselině, vyjasňovací roztok kyseliny dusičné.
Zbylé vany budou sloužit k oplachům ve vodných lázních. Část roztoků bude za zvýšené
teploty – ve finální fázi je pak instalována sušící vana. Linka je zdrojem znečištění ovzduší –
páry se odsávají hladinovými rámy van s koncentrovanými lázněmi i van s roztoky za
zvýšené teploty. Odsávaná vzdušina pak odchází plastovým potrubím přes odlučovač, po
kterém se vzduch se zbytky znečištění vypouští do okolního ovzduší. Pracovní roztoky a
plachy jsou pak znečištěny chemikáliemi koncentrovanými i naředěnými z oplachů a
průběžně (z oplachů) nebo nárazově po skončení jejich životnosti (u koncentrovaných
roztoků) odcházejí spádovaným potrubím do ČOV umístěné v jámě – 4,0 m. Zde je pak
samostatně instalována příprava chemikálií pro neutralizaci v ČOV a DEMI voda pro oplachy
na lince. Po neutralizaci (vápenným mlékem) a vysrážení chemikálií budou sražené vložky
usazeny v usazovací nádrži. Kaly se budou lisovat (pevné odpady) kalolisem odsazená voda
bude odcházet přes další filtry do splaškové kanalizace.
Jako pomocné provozy bude sklad chemikálií, kotelna, kompresorovna a chlazení odlučovače
(vysráží se páry).
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Podle údajů firmy Rossignol bude ošetřovaný povrch cca 100 000 m2/rok.
Uspořádání technologické linky zinkování bude následující
Tabulka č.1
Poz.
1
a
b
2

a
b
c
d
e
3

a
b
c
d
e
4

a
b
c
d
e
5

a
b
c
d
e
6

a
b
c
d
e
f
g

Název a popis zařízení
Vstupní pracoviště (navěšování závěsů + nasýpání do bubnů)
- materiál: ocel + nátěr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vanová sušárna horkovodní
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry (vnitřní): 1600 x 730 x 800 mm
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Oběhové ventilátory
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vanová sušárna horkovodní
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry (vnitřní): 1600 x 730 x 800 mm
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Oběhové ventilátory
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vanová sušárna horkovodní
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry (vnitřní): 1600 x 730 x 800 mm
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Oběhové ventilátory
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vanová sušárna horkovodní
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry (vnitřní): 1600 x 730 x 800 mm
Horkovodní topná tělesa
Automatická regulace teploty
Oběhové ventilátory
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro předúpravy Lanthan 320
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 830+200 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Hladinoměr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Odsávací rám z nerezu jednostranný s regulační klapkou

Poč. ks

Poznámka

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1 sada
1
1
2

40°C

17 200 kcal/hod

80°C

17 200 kcal/hod

80°C

17 200 kcal/hod

80°C

17 200 kcal/hod

45°C

13 500 kcal/hod
2 hladiny
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7-8

a
b
c
d
9

a
b
c
d
e
f
g
10

a
b
c
d
e
f
g
11

a
b
c
d
e
f
g
12

a
b
c
d
13

a
b
c
d

Vana pro 2°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro pasivaci
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 830+200 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Hladinoměr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Odsávací rám z nerezu jednostranný s regulační klapkou
Vana pro pasivaci
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 830+200 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Hladinoměr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Odsávací rám z nerezu jednostranný s regulační klapkou
Vana pro pasivaci
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 830+200 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Hladinoměr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Odsávací rám z nerezu jednostranný s regulační klapkou
Vana pro 1°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 850 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro aktivaci
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko

1

1
2
2
2
1

1
1
1
1 sada
1
1
2
1

1
1
1
1 sada
1
1
2
1

1
1
1
1 sada
1
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

40°C

13 500 kcal/hod
2 hladiny

40°C

13 500 kcal/hod
2 hladiny

40°C

13 500 kcal/hod
2 hladiny

16

14

a
b
c
d
e
f
15-17

a
b
c
d
e
f
g
18-20

a
b
c
d
21
a
b
c
22-23

a
c
d
24-26

a
b
c
d
27

a
b
c
d
e

Vana pro před odmašťování
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Hladinoměr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro 3°° chemické odmašťování
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Horkovodní topné těleso
Pásový vynašeč mastnot+nádoba na olej
Automatická regulace teploty
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro 3°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro odzinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro 2°° dekapování
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730 + 730 x 800/830 mm
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro 3°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
Čeřící registr z PP
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro elektrolytické odmašťování
- materiál: nerezová ocel + tepelná izolace
- rozměry: 1600 x 1000+150 x 800/830 mm
Přestřik hladiny včetně čerpadla
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Odsávací rám z nerezu jednostranný s regulační klapkou

1

1
1
1
1 sada
1
1
1

1
2
1
2
3
3
3
1

60°C

23 250 kcal/hod
2 hladiny

24 270 kcal/hod

1
3
3
3
1
2
2
2
1

4
2
2
1

1
3
3
3
1

1
1
1
1
2

40°C

14 200 kcal/hod
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28-29 Vana pro 2°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
a
Čeřící registr z PP
b
Podpěrné lůžko
c
Bubnové lůžko
d
30-32 Vana pro 3°° studený oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730+730 x 800/830 mm
Řízený
nátok vody (vodivostní čidlo)
a
Čeřící
registr
z PP
b
Podpěrné
lůžko
c
Bubnové lůžko
d
33-34 Vana pro 2°° finální oplach
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 730+730 x 800/830 mm
Řízený nátok vody (vodivostní čidlo)
a
Čeřící registr z PP
b
Podpěrné lůžko
c
Bubnové lůžko
d
35
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
a
Horkovodní topné těleso
b
Automatická regulace teploty
c
Chladící registr z oceli
d
Automatická regulace chlazení
e
Čeřící registr z PP
f
Filtrační aparát včetně čerpadla
g
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
h
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
i
36
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
a
Horkovodní topné těleso
b
Automatická regulace teploty
c
Chladící registr z oceli
d
Automatická regulace chlazení
e
Čeřící registr z PP
f
Filtrační aparát včetně čerpadla
g
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
h
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
i

1

1
2
2
2
1

1
3
3
3
1

1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.
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37

a
b
c
d
e
f
g
h
i
38

a
b
c
d
e
f
g
h
i
39

a
b
c
d
e
f
g
h
i
40

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.
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41

a
b
c
d
e
f
g
h
i
42

a
b
c
d
e
f
g
h
i
43

a
b
44

a
b
c
d
45
a
b
46
47
48
49
50
51
52
53

a
b

Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
Vana pro zinkování
- rozměry: 1600 x 730 x 800/830 mm
- materiál PP
Elektrovodná armatura včetně lůžek
Horkovodní topné těleso
Automatická regulace teploty
Chladící registr z oceli
Automatická regulace chlazení
Čeřící registr z PP
Filtrační aparát včetně čerpadla
Odsávací rám z PP jednostranný s regulační klapkou
Odsávací rám z PP oboustranný s regulační klapkou
Vana pro vyjasňování
- materiál PP
- rozměry: 1600 x 800 x 800/830 mm
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Vana pro modré chromátování
- materiál: PP
- rozměry: 1600 x 800 x 800/830 mm
Čeřící registr z PP
Odsávací rám jednostranný z PP s regulační klapkou
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Překládací pracoviště
- materiál: ocel + nátěr
Podpěrné lůžko
Bubnové lůžko
Elektricky vyhřívaná odstředivka (sušení drobného zboží)
Dráha pro dopravní manipulátory
- elektroinstalace pojezdové dráhy
Dopravní manipulátor
Dopravní manipulátor
Dopravní manipulátor
Obsluhovací plošina s plastovými rošty, bezpečnostní sprcha
Ocelová nosná konstrukce vanového zařízení
Dávkovací jednotka
- PE konev 100 litrů
- elektrické míchadlo
Sada hladinoměrů
Dávkovací čerpadlo

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

2 630 kcal/hod

cca 5000 lt/hod.

1

1
2
1
1
1
1
1
1
1

45 m

1
1
1
1
1
1

1
1

2 hladiny

20
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a
b
55
56
57
59
60

Dávkovací jednotka
- PE konev 100 litrů
- elektrické míchadlo
Sada hladinoměrů
Dávkovací čerpadlo
Dmychadlo pro čeření vzduchem
Vzduchotechnické odsávání linky odlučovač
Chladící jednotka pro odlučovač s venkovními jednotkami
Kotelna pro ohřev topné vody pro vytápěné vany
Kompresorovna pro výrobu stlačeného vzduchu pro galvanizační
linku

1

1
1
1
1
1
1
1

2 hladiny

Samostatný vestavek
Samostatný vestavek

Spotřeba materiálu a řešení skladování
V části haly se vstupem materiálu, expedicí a galvanizační linkou budou uloženy následující
položky materiálů
Tabulka č.2
Pol. Název popis

Roční
spotřeba

Skladované
množství

Způsob uložení
kartony na Europaletách nebo dřevěné
bedny nebo kovové ohradové palety
kartónové krabice na Europaletách,
kontejnery s odpady

1.

Kovové díly

-

60 t

2.

Vstupující a vystupující obaly

-

2t

3.

Pracovní roztoky lázní

-

23 t

pracovní vany linky

4.

Oplachová voda v lince

-

17 t

oplachové vany linky

V rámci prostoru zneškodňovací stanice a skladu chemikálií budou uloženy následující
materiály
Tabulka č.3
Pol. Název popis

Roční
spotřeba

Skladované
množství

Způsob uložení
kartony na Europaletách nebo dřevěné
bedny ve skladu chemikálií
plastikové pytle 25 kg, kartónové krabice
na Europaletách
kanystry, kontejnery, sudy
30/50/200/1000 litrů
plastikové pytle 25 kg, kartónové krabice
na Europaletách

1.

Zinkové kuličky – pro galvanizaci

22 t

2t

2.

Hydroxid sodný (NaOH) - vločky

45 t

2t

3.

Kyselina chlorovodíková (HCl)

37 t

3t

4.

Alkalický odmašťovací přípravek
(tuhý)

12 t

1t

5.

Alkalický smáčecí přípravek

0,75 t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

6.

Kyselý smáčecí přípravek

0,6 t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

7.

Leštící přípravek

1,5 t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

8.

Čistící přípravky (bezrozpouštědlové)

1,5 t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

9.

Kyselina dusičná (HNO3)– zjasňovací
přípravek

1t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

10.

Pasivační přípravek

1t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů
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11.

Chemikálie pro neutralizaci

1t

0,1 t

kanystry, sudy 25/50 litrů

12.

Vápno – alkalický přípravek

5t

0,5 t

plastikové pytle 25 kg, kartónové krabice
na Europaletách

-

100 t

nádrže zneškodňovací stanice

50 t

3t

13.
14.

Pracovní roztoky ve zneškodňovací
stanici
Neutralizační kaly a jiné nebezpečné
odpady

kontejnery na odpady

V výrobní části haly budou uloženy následující položky materiálů
Tabulka č.4
Pol. Název popis

Roční
spotřeba

Skladované
množství

7 500 t

60 t

kartony na Europaletách nebo dřevěné
bedny nebo kovové ohradové palety

Způsob uložení

1.

Kovové díly

2.

Kartónové obaly na výrobky

10 t

2t

kartónové krabice na Europaletách

3.

Plastové obaly na výrobky

10 t

2t

kartónové krabice na Europaletách

4.

Plastové palety

50 t

5t

na výrobních pracovištích

Provozní činnost v řešeném provozu bude probíhat částečně v jednosměnném a částečně
v dvojsměnném provozu nebo prodlouženém jednosměnném režimu:
Tabulka č.5

Galvanizační linky
Ruční operace - montáže
Manipulace, doprava, skladování
Mistři, řízení výroby
Administrativa
celkem

1.směna
muži/ženy
2/0
0/7
1/0
2/0
1/2

2. směna
muži/ženy
2/0
1/0
-

3. směna
muži/ženy
-

celkem
muži/ženy
4/0
0/7
2/0
2/0
1/2

6/9

3/0

-

9/9

Nároky technologie na energie, vodu a technické plyny
Rozvod silnoproudu (motorická elektroinstalace)
Kabelový rozvod dle zadaných požadavků do jednotlivých míst umístění technologických
rozvaděčů (přípojných skříní) zásuvek 400/230V pro napájení jednotlivých zařízení. Dle
specifikace uživatele vybavit rozvaděče Total STOPEM na zařízení. Pro montáž zařízení
instalovat 6 ks zásuvek 230/400 – 32A.
Rozvod slaboproudu (ve výrobní hale a přístavcích)
Ve výrobní hale povrchových úprav bude telefonní spojení zajišťováno mobilními sítěmi
operátorů a přenosnými telefony s základnovými přístroji umístěnými v administrativním
vestavku objektu.
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Vzduchotechnické rozvody
Komplexní výměna vzduchu v hale, ve skladových a dílenských prostorách, jeho předehřev a
úprava bude podle hygienických předpisů a ČSN 730560.
Technologické odsávání bude řádově přesahovat nutné hygienické výměny vzduchu - i
v klidovém stavu linek budou odtahy (a přívod vzduchu) vyšší než tato hygienická minima odtahy z zinkovací linky 38 000 m3/hod
Z prostoru zneškodňovací stanice a skladu chemikálií bude instalován odtah technologického
vzduchu o kapacitě 5000 m3/hod spínaný ručně v případě úniku výparů chemikálií do ovzduší
při jejich havarijním rozlití s vývodem nad střechu objektu
Z kompresorové stanice pak bude odtahován oteplený vzduch od vzduchem chlazených
kompresorů o kapacitě 2000 m3/hod spínaný teplotním čidlem (teplota 35oC) a odtahovaným
do venkovního prostředí. Do kompresorovny bude vzduch nasáván uzavíratelnou žaluzií
v obvodové stěně objektu.
Rozvod technologického topení
Vybudovaná plynová kotelna bude sloužit pro vytápění pracovních lázní technologických van
zinkovací linky. Plynové kotle na ohřev vody 105oC budou mít výkon cca 300 kW.
Rozvod technologického chlazení
Bude sloužit pro chlazení odlučovače chemických zplodin z odtahů hladinových odsávacích
rámů technologických pracovních lázní. Systém bude dvouokruhový, se čtyřmi
kompresorovými chladícími jednotkami. Uvnitř objektu pak budou umístěna čerpadla
chladících okruhů a zásobníková nádrž o kapacitě 500l.
Rozvody stlačeného vzduchu
Pro potřeby technologie bude vybudována ve stavebně odděleném prostoru kompresorovna o
kapacitě cca 180 m3/hod a provozním tlaku 7,5 barů a úpravna stlačeného vzduchu. Po
výrobní hale bude proveden zokruhovaný potrubní rozvod DN 50 se sestupnými odbočkami
na technologická pracoviště.
Rozvod dmychadlového vzduchu
Pro přípravu vzduchu pro čeřící registry pracovních lázní budou v řešeném provozu
instalována dmychadla o celkovém výkonu cca 150 m3/hod.
Rozvody DEMI vody
Pro potřebu technologie povrchových úprav (oplachy a příprava technologických roztoků)
bude instalován výrobník DEMI vody technologií reverzní osmózy s kapacitou
cca 2,5 m3/hod. Umístěn bude spolu se regenerační duplexní změkčovací jednotkou a
zásobníkovou nádrží o objemu 2 m3 a prvky domácí vodárny pro čerpaní a rozvod DEMI
vody v prostoru zneškodňovací stanice na úrovni podlahy v prostoru přilehlém k výrobnímu
prostoru povrchových úprav.
Rozvody pitné vody
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody o kapacitě 15 m3/hod pro napojení
oplachovacích van technologických linek, resp. pro přípravu pracovních procesních roztoků a
pro eventuální ruční ostřiky výrobků po aplikaci pracovních lázní.
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Dále bude také napojeno výrobní zařízení na výrobu DEMI vody a hygienické bezpečnostní
sprchy u galvanizační linky, zneškodňovací stanice a přípravny chemikálií pro neutralizaci.
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody DN25 pro mycí stroj na podlahu (+ vpusť/
výlevka).
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2007
2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Moravskoslezský
Město Ostrava
Městský obvod Hrabová
Katastrální území Hrabová
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu
města Ostrava a příslušného Městského obvodu Ostrava – Hrabová.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba haly O4 je již postavena, veškeré skrývky kulturních zemin, odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a požadavky zák.č.334/1992 Sb. ve znění platných předpisů
byly realizovány v rámci této stavby. Předmětem oznámení je umístění technologie do
předmětné haly.
Záměrem stavby haly O4 nebyla dotčena půda určená k plnění funkce lesa.

2. Odběr a spotřeba vody
Pitná voda
Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno v rámci stavby objektu O4 samostatnou
vodovodní přípojkou, která je napojena na městský vodovodní řad. Veřejný vodovod je veden
v koridoru inženýrských sítí procházejících podél komunikace ulice Na rovince.
Do objektu haly bude přivedena voda samostatnou přípojkou DN 50.
Přípojka vody bude provedena z trub PE. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné
šachtě, která bude celoplastová, plně obetonovaná. Vodoměrná sestava je osazena vodoměrem
DN 25.
Bilance potřeby vody dle Směrnice č. 9/73 Sb.
Celkem se předpokládá, že v řešeném provozu bude pracovat 18 pracovníků, z toho 15
výrobních a 3 pracovníci v administrativě.
Průměrná potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Roční potřeba vody

Qp = 3 x 60 + 15 x 80 = 1 380 l/den
Qm= Qp x Kd = 1 380 x 1,35 = 1 863 l/den
Qr = Qp x 220 = 303,60 m3/rok

Technologie
Pro potřebu technologie povrchových úprav (oplachy a příprava technologických roztoků)
bude instalován výrobník DEMI vody technologií reverzní osmózy s kapacitou
cca 2,5 m3/hod. Umístěn bude spolu se regenerační duplexní změkčovací jednotkou a
zásobníkovou nádrží o objemu 2 m3 a prvky domácí vodárny pro čerpaní a rozvod DEMI
vody v prostoru zneškodňovací stanice na úrovni podlahy v prostoru přilehlém k výrobnímu
prostoru povrchových úprav.
Pracovní chemikálie budou umístěny v nádržích u jednotek reverzní osmózy duplexního
změkčování a do zařízení na výrobu DEMI vody budou čerpány čerpadly.
Po hale bude proveden rozvod z PP potrubí DN 32 s vývody ukončenými kulovými ventily u
oplachových a pracovních van vyžadujících DEMI vodu.
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Rozvody pitné vody
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody o kapacitě 15 m3/hod pro napojení
oplachovacích van technologických linek, resp. pro přípravu pracovních procesních roztoků a
pro eventuální ruční ostřiky výrobků po aplikaci pracovních lázní.
Dále bude také napojeno výrobní zařízení na výrobu DEMI vody a hygienické bezpečnostní
sprchy u galvanizační linky, zneškodňovací stanice a přípravny chemikálií pro neutralizaci.
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody DN25 pro mycí stroj na podlahu (+ vpusť/
výlevka).
Požární voda
Qpožární vnitřní
1,2 l/s
Qpožární vnější je zajištěna nadzemními hydranty DN80 umístěnými na vodovodu pro veřejnou
potřebu

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Kabelový rozvod dle zadaných požadavků do jednotlivých míst umístění technologických
rozvaděčů /přípojných skříní/zásuvek 400/230V pro napájení jednotlivých zařízení. Dle
specifikace uživatele vybavit rozvaděče Total STOPEM na zařízení. Pro montáž zařízení
bude instalováno 6 ks zásuvek 230/400 – 32A.
Technologicky instalované příkony:
Zinkovací linka
Usměrňovače
Zneškodňovací stanice
Kompresory
Kotle
Chlazení
Ostatní stroje a zařízení

130kW (800 kW)
210 kW (11x 1000A/16V)
50 kW
30 kW
10 kW
50 kW
200 kW

Světlo
Pro výrobní část haly bude požadována světelná úroveň 300/500lx, ve skladech v přístavcích
200lx.
Zemní plyn
Pro technologické potřeby provozu bude vybudovaná plynová kotelna. Bude sloužit pro
vytápění pracovních lázní technologických van zinkovací linky. Plynové kotle na ohřev vody
105oC budou mít výkon cca 300 kW. Průtok ohřívané vody cca 20-25 m3/hod, odhadovaná
teplota vratné vody cca 85oC, pracovní tlak v potrubí 6 bar. MaR kotle bude napojeno na
MaR linky. Předpokládá se základní dva režimy kotle – pracovní chod linky a udržování
teploty při odstávce technologie.
Rozvod potrubí včetně vratného potrubí podél linky bude dlouhý cca 120 m, počet přípojek
(ventilů) 11 (x 2 vstup a výstup).
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Stlačený vzduch
Pro potřeby technologie bude vybudována ve stavebně odděleném prostoru kompresorovna o
kapacitě cca 180 m3/hod a provozním tlaku 7,5 barů a úpravna stlačeného vzduchu. Po
výrobní hale bude proveden zokruhovaný potrubní rozvod DN 50 se sestupnými odbočkami
na technologická pracoviště.
Spotřeba materiálu pro provoz
V části haly se vstupem materiálu, expedicí a galvanizační linkou
Kovové díly
Vstupující a vystupující obaly

60 t
2t

kartony na Europaletách nebo dřevěné
bedny nebo kovové ohradové palety
kartónové krabice na Europaletách,
kontejnery s odpady

Pracovní roztoky lázní

23 t

pracovní vany linky

Oplachová voda v lince

17 t

oplachové vany linky

Zneškodňovací stanice a sklad chemikálií
Hydroxid sodný (NaOH) – vločky

22 t
45 t

Kyselina chlorovodíková (HCl)

37 t

Alkalický odmašťovací přípravek (tuhý)

12 t

Alkalický smáčecí přípravek

0,75 t

Kyselý smáčecí přípravek

0,6 t

Leštící přípravek

1,5 t

Čistící přípravky (bezrozpouštědlové)

1,5 t

Kyselina dusičná (HNO3)– zjasňovací přípravek

1t

Pasivační přípravek

1t

Chemikálie pro neutralizaci

1t

Vápno – alkalický přípravek

5t

Neutralizační kaly a jiné nebezpečné odpady

50 t

Výrobní část haly
Kovové díly
Kartónové obaly na výrobky

7 500 t
10 t

Plastové obaly na výrobky

10 t

Plastové palety

50 t

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz průmyslové zóny na základě
dostupných informací potřebné.
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro záměr výstavby „Průmyslové zóny Hrabová“, byla zpracováno oznámení záměru“ (Ing.
Jarmila Paciorková z 03/2004) s následným projednáním ve zjišťovacím řízení, součástí byla
rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler z 02/2004). Rozptylová studie hodnotila vliv vytápění
výrobních hal (uvažovány plynové spotřebiče, ale v cílovém stavu je vytápění z centrálního
zásobování teplem pro veškeré objekty průmyslové zóny) a příslušnou silniční dopravu v
areálu průmyslové zóny.
Pro záměr „CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 – Technologie provozu Hala 3“ je
zpracována Rozptylová studie č. E/1937/2007 imisní situace (Ing.Milan Číhala, TESO
Ostrava, spol.s r.o.) pro posouzení vlivu realizace stavby na okolí (ochrana zdraví lidí).
Úkolem této studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Ostravě – Hrabové a okolí
(Moravskoslezský kraj) po změně původně řešeného provozu montáže elektrotechnických
výrobků na provoz povrchových úprav galvanizačním zinkováním.
Emisní charakteristika zdroje
Z výše uvedených technologií jsou produkovány odpadní plyny, které jsou odváděny do
okolního ovzduší. Jedná se o následující zdroje s těmito emisemi nečiš látek:
Tabulka č.6

Zdroj
vzduchotechnika linky
kotelna

Znečišťující látka
Zn, Cl, TZL
NOx , CO

Emise tuhých látek vzhledem k galvanickému způsobu zinkování očekáváme velmi nízké.
Galvanizovna je provoz s minimální prašností, neboť by docházelo k vylučování nekvalitních
galvanických povlaků.
Emisní parametry zdroje
Zinkovací linka
Podkladem pro výpočet emisí znečišťujících látek byly výsledky měření plynných exhalací
v galvanických provozech provedené společností TESO Ostrava spol.s r.o. Na linkách pro
galvanické zinkování se výstupní koncentrace Zn pohybují kolem 0,02 mg/m3, TZL kolem 1
mg/m3, Cl kolem 2 mg/m3.

28

Očekávané emise zinkovací linky
Tabulka č.7
Odtah odpadního plynu
Zdroj

Vzduchotechnika
zinkování

Hmotnostní tok

teplota

objem (vlhký výška
plyn, n.p.)
odtahu

TZL
(PM10 )

Zn

Cl

ºC

m3/hod

m

g/hod

g/hod

g/hod

cca 25

36 000

cca 10

36

0,72

72

Vzhledem k vysokému výkonu vzduchotechniky očekáváme vysoké naředění odpadních
plynů, tudíž výstupní koncentrace znečišťujících látek budou velmi nízké.
Kotelna
Emisní parametry jsou vypočteny na základě hodinové spotřeby zemního plynu, která je
stanovena z výkonu zdroje a předpokládané účinnosti 92 %. Emisní faktory pro stanovení
množství emisí výpočtem při spalování paliv jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády
č.352/2002 Sb.
Tabulka č.8
Zdroj

Kotelna

Maximální výkon

300 kW

Spotřeba paliva

34 m3/h

Celkové množství spalin

420 m3/h (vlhké, za n.p.)

Emisní faktor NOx

1920 kg/106m3ZP

Emisní faktor CO

320 kg/106m3ZP

Hmotnostní tok NOx

65,3 g/h

Hmotnostní tok CO

10,9 g/h

Imisní charakteristika lokality
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z provozů ve
společnostech Mittal Steel, Hayes Lemmerz Alukola a dále přenosem emisí z ostatních
velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě.
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek,
naměřené automatizovaným měřicím programem TOZRA (č. 1063 v Ostravě – Zábřehu).
Reprezentativnost měření je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km). Cílem měřicího programu je
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území.
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Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005 [ µg/m3 ]
Tabulka č.9
Průměrná
KMPL
Max. hodinová
roční
(Staré číslo ISKO a koncentrace
koncentrace
název)
NO2
NO2
TOZRA
167,2
(1063 Ostrava –
28,1
(19 MV: 111,9)2)
Zábřeh)
Pozn.:

1)
2)

3)

Průměrná
Max.
denní
roční
koncentrace
koncentrace
PM10
PM10

Max.
denní
osmihod.
klouzavý
průměr CO

356,3 1)
(36 MV: 94,8)2)

3 742 3)

48,7

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny
jako maximální z celého roku
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány.
Údaj za rok 2002, měření bylo ukončeno

Imisní zátěž lokality zinkem a sloučeninami chloru není zmapována.
Posuzovaná oblast, která je v působnosti Stavebního úřadu městského obvodu Hrabová, je
uvedena ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou
zde překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro PM10 (100 % území) a benzenu
(13,6 % území), dále je na 100 % území překročena hodnota cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren.

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.3.
Metodika výpočtu umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných
zdrojů,
výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou
rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů,
stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu,
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší
-

-

-

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti
třídách stability ovzduší,
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o
nejnepříznivější situaci, která může nastat),
maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější
situaci, která může nastat),
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-

-

maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která
může nastat),
roční průměrné koncentrace,
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na
vzdálenost od zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2,
situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru,
dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity).

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
- superstabilní
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a
ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky
rozptylu.
- stabilní
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Výskyt
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky
rozptylu.
- izotermní
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky.
- normální
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
- konvektivní
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů.

Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie.
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.10
Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

3

40 µg/m

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg/m3

-

PM10

24 hodin

50 µg/m3
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PM10

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Znečišťující
látka
Oxid dusičitý

Meze tolerance: [µg/m3]
Tabulka č.11
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40

30

20

10

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8

6

4

2

Imisní limity pro zinek a sloučeniny chloru nejsou stanoveny.

Stabilitní větrná růžice
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Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.12
třída [m/s]
I.tř.
1,7
II.tř.
1,7
II.tř.
5
III.tř.
1,7
III.tř.
5
III.tř.
11
IV.tř.
1,7
IV.tř.
5
IV.tř.
11
V.tř.
1,7
V.tř.
5
Sum (Graf)

N
0,91
2,39
0,05
2,87
1,22
0,12
1,36
1,15
0,49
1,23
0,23
12,02

NE
1,00
3,07
0,14
3,29
2,38
0,07
1,19
1,33
0,34
1,09
0,10
14,00

E
0,11
0,28
0,00
0,25
0,03
0,00
0,14
0,03
0,01
0,14
0,01
1,00

SE
0,19
0,42
0,03
0,35
0,15
0,00
0,20
0,18
0,05
0,15
0,29
2,01

S
0,57
1,76
0,11
1,69
1,23
0,08
0,61
1,50
1,04
0,42
1,00
10,01

SW
1,18
3,53
0,16
4,18
3,60
0,20
1,68
5,03
2,74
1,32
0,37
23,99

W
0,62
1,33
0,02
1,70
0,33
0,06
0,97
0,49
0,46
0,99
0,03
7,00

NW
0,35
0,67
0,02
1,02
0,14
0,03
0,95
0,26
0,20
1,06
0,29
4,99

CALM
7,92
8,86
0,00
3,87
0,00
0,00
2,36
0,00
0,00
1,97
0,00
24,98

Součet
12,85
22,31
0,53
19,22
9,08
0,56
9,46
9,97
5,33
8,37
2,32
100/100

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.

Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění
ovzduší pro každý referenční bod:
1. Maximální hodinové koncentrace NO2 a Zn a sloučenin Cl
2. Maximální denní osmihodinový průměr CO
3. Průměrná denní koncentrace PM10
4. Průměrná roční koncentrace NO2, PM10 , Zn a sloučenin Cl
Hodnoty příslušných koncentrací zn. látek byly porovnány s imisním limitem. Imisní limity
pro Zn a sloučeniny Cl nejsou stanoveny.
Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s imisním pozadím
(pokud je známo) a imisním limitem (pokud je stanoven).
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací – celá oblast
Tabulka č.13

Látka

PM10

Průměrné denní koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

4,7

50

9

0,2

40

0,5

50

0,4
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Tabulka č.14

Látka

NO2

Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,48

200

0,2

0,004

40

< 0,1

28

< 0,1

Tabulka č.15

Látka

CO

Maximální denní osmihodinový
průměr koncentrací
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,87

10 000

< 0,1

0,01

---

---

~ 500
(odhad)

< 0,1

Tabulka č.16

Látka

Zn

Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota

Imisní limit

Vypočtená
hodnota

Imisní limit

Imisní pozadí

0,12

nestanoven

0,004

nestanoven

neměřeno

Tabulka č.17
Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Látka

Cl

Vypočtená
hodnota

Imisní limit

Vypočtená
hodnota

Imisní limit

Imisní pozadí

11,7

nestanoven

0,4

nestanoven

neměřeno

Hodnocení
Provoz technologie zinkovací linky a plynové kotelny bude mít pouze mírný vliv na imisní
zátěž lokality. Nejvýrazněji se provoz projeví v přímo v areálu průmyslové zóny. Mimo
průmyslovou zónu jsou vypočtené koncentrace nízké a stávající imisní situace se prakticky
nezmění.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
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Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten více než
4 µg/m3, což je relativně vysoká hodnota. V blízkosti obydlených oblastí jsou vypočteny
koncentrace kolem 1,5 µg/m3. Tyto hodnoty jsou však spíše nadhodnocené, jelikož je pro
výpočet uvažován výkon vzduchotechniky 36 000 m3/hod při výstupní koncentraci 1 mg/m3,
což odpovídá hm. toku 36 g/hod tuhých látek. Obecně však technologie galvanického
zinkování nejsou zdrojem emisí prachu. Skutečný hmotnostní tok emisí očekáváme velmi
nízký.
Nejvyšší příspěvek roční koncentrace v lokalitě byl vypočten 0,2 µg/m3, v obydlených
oblastech 0,02 µg/m3, tj. cca 0,05 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
V oblasti jsou v současné době překračovány imisní limity PM10. Jelikož však očekáváme
velmi nízké emise tuhých látek, lze vliv posuzované technologie na imisní zátěži PM10
hodnotit jako zanedbatelný.
Imise NO2
Maximální příspěvek koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 0,48 µg/m3, tj. cca 0,2 %
hodnoty imisního limitu.
Vypočtené roční koncentrace NO2 jsou řádově tisíciny µg/m3, jsou tedy zcela zanedbatelné.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni 28 µg/m3, nebude
v žádném případě překročen stanovený imisní limit pro NO2, vliv zdroje na imise NO2 je
nepatrný.
Imise CO
U CO jsou maximální vypočtené hodnoty 0,87 µg/m3, roční koncentrace řádově tisíciny
µg/m3. Při imisním pozadí cca 500 µg/m3 je podíl na imisích CO v lokalitě nevýznamný.
Imise Zn
Maximální hodnota příspěvku denní koncentrace zinku činí 0,12 µg/m3, příspěvek roční
koncentrace je nejvýše 0,004 µg/m3. Imisní limity nejsou stanoveny.
Imise anorganických sloučenin Cl
Maximální hodnota příspěvku denní koncentrace anorganických sloučenin choru činí
11,7 µg/m3, příspěvek roční koncentrace je 0,4 µg/m3. Imisní limity nejsou stanoveny.
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vlivu provozu technologie zinkování
v hale O4 v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová na imisní situaci lokality.
Na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie
konstatuje, že uvažovaný záměr bude mít malý vliv na celkovou imisní situaci lokality a
v důsledku jeho provozu nebudou překračovány imisní limity.
Zároveň zpracovatel rozptylové studie poukazuje na to, že všechny výše uvedené maximální
koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny při daných vstupních hodnotách.
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Objekt O4 bude odkanalizován oddílnou kanalizací. Běžné splaškové vody komunálního
charakteru ze sociálního zařízení jsou napojeny do kanalizační přípojky splaškových vod.
Dešťové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace.
Množství splaškových odpadních vod bude prakticky shodné s vypočtenou potřebou vody:
Znečištění odpadních vod splaškových (dle ČSN 75 6401)
Tabulka č.18
BSK5
RL
NL
Ncelk.
Pcelk.
PH

Kg/den
3,00
2,75
6,25
0,60
0,15
6,5-8,5

mg/s
34,7
31,8
72,3
6,9
1,7

T/r
1,08
0,98
2,25
0,22
0,05

mg/l
329
301
685
66
16

Splaškové odpadní vody z objektu O4 budou svedeny přípojkou splaškové kanalizace do
kanalizace pro veřejnou potřebu - splaškové DN 400 - větev "A" - která je vedena v prostoru
mezi chodníkem a páteřní komunikací (ulice Na rovince) v koridoru inženýrských sítí a byla
vyprojektována a vybudována v rámci předcházejících investic města Ostravy.
Větev "A" je vyústěna do městské stoky jednotné kanalizace C III DN 1 600. S napojením
řešeného území na stoku A bylo v předchozí projektové dokumentaci počítáno.
Není předpokládán významný vliv na odpadní vody, podzemní vody ani půdu.
Provozní kapaliny, které odcházejí do zneškodňovací stanice, se zde neutralizují a vody
budou vyhovovat kanalizačnímu řádu města Ostravy.
Dešťové vody
V rámci stavby objektu O4 bylo nakládání s dešťovými voda řešeno, realizací umístění
technologie nedojde ke změně.
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3. Kategorizace a množství odpadů
Odpady vznikající v době provozu
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů
(vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.), typy skladovacích kontejnerů a odhad objemů
produkovaného odpadu.
Tabulka č.19
kód druhu
název odpadu
odpadu
11 01 06 Kyseliny blíže nespecifikované (použité kyselé
pracovní roztoky HCl, HNO3)

kategorie
odpadu
N

množství
(t/rok)
120*

N

skladování/
přeprava
technologická
kanalizace do
ČOV
technologická
kanalizace do
ČOV
technologická
kanalizace do
ČOV
technologická
kanalizace do
ČOV
1 x 1 m3

O

1 x 1m3

2

N

1 x 1m3

2

N

1 x 1m3

60

11 01 07

Alkalické mořící roztoky (použité alkalické pracovní
roztoky)

N

11 01 11

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

N

11 01 13

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné (obaly od
používaných chemikálií kontaminované
nebezpečnými látkami)
15 01 06 Směsné obaly (směs obalových materiálů)
Absorpční činidla, filtrační materiály (textil. mat.
15 02 02 znečištěný škodlivinami, použité čistící prostředky,
vapex
Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující
19 02 05
nebezpečné látky (kaly z ČOV)
20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír)
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky
* odpady tekuté odpady odcházejí do zneškodňovací stanice, kde se
vyhovující kanalizačnímu řádu města Ostravy

O
N
O
O
O
neutralizují

90*

24 000*

40*

1

3

1 x 1m
2
1 x 1m3
0,01
1 x 7 m3
4
1 x 1m3
20
1 x 7 m3
5
na odpad 19 02 05 a vody

Odpadové hospodářství a organizační zabezpečení řízení a práce s odpady, včetně plánu
odpadového hospodářství bude zpracováno podle zákona č.106/2005 Sb. a dřívějších
legislativních předpisů (dle zákona o odpadech č. 106/2005, a vyhláškou Ministerstva
životního prostředí č. 383/2001 a novelizace č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady). Jednotlivé odpady budou skladovány odděleně v uzavřených plastových nebo
kovových kontejnerech/sudech a za úplatu budou předávány specializovaným firmám (které
mají oprávnění k nakládání s odpady) k jejich využití nebo k odstranění.
Prioritně však budou použitelné odpady nabízeny specializovaným firmám k recyklaci nebo
jako surovina pro další zpracování.
Množství odpadů jsou stanovena odhadem, budou uživatelem dopřesněna před zahájením
výroby v souvislosti s plánem odpadového hospodářství.
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Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a
kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Provozovatel musí vést průběžně evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr realizovat umístění technologické linky zinkování v hale 3 objektu O4
v průmyslovém parku Ostrava Hrabová v předmětné lokalitě je řešen stavebně a
technologicky tak, že je možné konstatovat, že není takovým záměrem, který by sebou nesl
zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií v takovém objektu.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na komunikacích nebo při
nesprávném nakládání s používanými chemickými látkami v rámci výrobního procesu.
Nakládání s nebezpečnými látkami
Nakládání s chemickými látkami je řešeno v souladu se zák.č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a zákonem č.59/2006, o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o
změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002 Sb. S chemickými látkami
(nátěrovými hmotami bude zacházeno dle bezpečnostních listů a klasifikaci nebezpečných
chemických látek.
K dispozici budou bezpečnostní listy podle zák.č. 356/2003 Sb. a 91/155/EU pro jednotlivé
látky nebo přípravky používané v technologickém procesu. Dodržovány budou pokyny pro
zacházení a skladování chemických látek a přípravků a opatření uvedená v bezpečnostních
listech v případě náhodného úniku, hasební zásah, pokyny pro první pomoc.
Firma bude mít zpracován vnitřní havarijní plán řešící zajištění havarijní připravenosti
informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné
havárie, způsob snižování následků a zvládání možné závažné havárie a opatření zajišťující
monitoring a sanaci místa závažné havárie.
V rámci havarijního plánu budou vymezeny scénáře havárií a bezpečnostní opatření
k zastavení rozvoje havárie - opatření proti požáru, opatření proti výbuchu a opatření proti
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úniku (havarijní jímka). Konkrétní opatření bude zahrnovat Plán opatření pro případy havárie
závadných látek (podle zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů)
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno v rámci aktualizace
provozních podmínek při řešení projekční úpravy objektu a realizace vzduchotechnických
opatření s ohledem na stanovení požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti.
Únikové cesty jsou zajištěny ze všech míst, kde se zdržují pracovníci jednotlivých částí
provozu v rámci haly.
Preventivní opatření:
- dodržování pravidelných kontrol zařízení podle požadavků výrobce a zajištění
kvalifikované údržby,
- dodržování provozních řádů, havarijních řádů a požárních řádů,
- nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy,
- nová elektrická zařízení budou uvedena do provozu ve smyslu ČSN 33 1500 (Revize
elektrických zařízení) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí
revizí, popř. ověřen a doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními
předpisy,
- pracovníci budou splňovat požadovanou kvalifikaci a budou vybaveni předepsanými
ochrannými pracovními prostředky, budou seznámeni s pracovním řádem pracoviště a
bezpečnostními předpisy. V provozu bude na určeném přístupném místě uložena
lékárnička první pomoci.
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5. Hluk
Hlukové posouzení v lokalitě zahrnuje hluk ve venkovním prostředí v době provozu
posuzovaného umístění technologické linky zinkování.
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky, zejména nákladní automobily přivážející
suroviny pro výrobu a zajišťující expedici hotových výrobků.
Objekt byl z hlediska hlukové zátěže související s dopravou posouzen v rámci oznámení
zpracovaného v rámci oznámení dle zák.č. 100/2001 Sb. v 04/2004. Objekt O4 a jeho
předpokládaná dopravní zátěž je v souladu s předpoklady uplatněnými v rámci tohoto
posouzení.
V lednu 2007 byla zpracována hluková studie pro haly O4 a O5 s předpokladem využití obou
hal jako haly skladové, nikoliv výrobní.
Z hlukové studie uvádím zjištěné údaje:
Tabulka č.20
Kontr. Výška Naměř.
bod
hodnota
04/2006

1
2

3
3

38,7

Přípustná
hodnota
LAeq dB
50
50

Den
Zjištěná hodnota
Doprava/stac.zdroje
/Celkem
LAeq dB
36,8/35,5/40,7
36,5/35,4/40,5

Přípustná
hodnota
LAeq dB
40
40

Noc
Zjištěná hodnota
Doprava/stac.zdroje.
/Celkem
LAeq dB
30,9/35,5/38,7
29,9/35,3/38,6

Projekt uvádí provoz v denní době. Vzhledem k tomu, že je předpoklad možného provozu i
v noční době. V noční době bez provozu skladu budou ovlivněny pouze stacionárními zdroji:
kontr.bod 1 – 35,5 dB, kont.bod 2 – 35,3 dB.
Vymezení sledovaných referenčních bodů v hlukové studii z 01/2007:
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Zpracováno dle Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Pro zpracované oznámení o posuzování vlivů umístění technologie galvanizační zinkovny je
zpracována změna uvedené hlukové studie zahrnující provoz uplatněné výrobní technologie
v hale 3 objektu O4 samostatně a hluková zátěž chráněného prostoru chráněných objektů
nejblíže situovaných vůči objektu O4, hala 3 tohoto objektu. Samostatně je řešena hluková
zátěž dosud realizovaných nebo připravovaných objektů v rámci průmyslového parku
řešeného firmou CTP Projekt Ivest, spol. s r.o.
Nově navrhovaný provoz haly 3 objektu O4
Provoz technologie zinkování
Prostory výrobní a montážní haly budou vyprojektovány v souladu s nařízením č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Budou dodrženy limitní hodnoty LAeqp pro výrobní prostory; v případě, že nebude výjimečně
místně na některých pracovištích možno zabezpečit nejvyšší přípustné hodnoty hluku
stanovené dle výše uvedeného nařízení, bude postupováno § 10 - Osobní ochranné pracovní
prostředky proti hluku. Používání osobních ochranných pomůcek pro ochranu před hlukem,
které bude zakotveno v Směrnici o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při výrobní činnosti
závodu, s níž budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni.
Ve výrobní technologii se neočekávají žádné významnější zdroje hluku nebo vibrací.
Významnými zdroji hluku pro venkovní prostor pak bude pouze odtahový ventilátor s
ekvivalentní hladinou hluku ve vzdálenosti 1 m cca 80-85 dB(A). Ostatní vzduchotechnika a
čerpadla instalovaná v rámci technologie pak budou produkovat hluk v úrovni 63 - 66 dB(A).
Méně významným liniovým zdrojem hluku na venkovních plochách areálu bude
vnitropodniková nákladní autodoprava zajišťující dopravu vstupního materiálu a hotových
výrobků.
Použité předpisy, literatura
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM300-11.12.01-34065 z 11.12.2001
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – požadavky
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského
vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku
LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení.
Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba,
přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt,
pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při
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provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální
hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.
Příloha č. 5

Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.21
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a
korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.

42

Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.22
Způsob
využití
území
Chráněné venkovní
prostor
staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor
ostatních
staveb a chráněný
ostatní
venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z provozu haly

Den

LAeq = 50 dB Noc

LAeq = 40 dB

Hluk v době hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzované technologie
Hlavním zdrojem hluku bude ventilátor technologického zařízení.
Odtahový ventilátor
Ostatní vzduchotechnika a čerpadla

ve vzdálenosti 1 m cca 80-85 dB(A)
63 - 66 dB(A).
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Vymezení nejblíže situovaného referenčního bodu
Chráněné objekty a chráněný prostor chráněných objektů je situován v odstupové vzdálenosti
západně 370- 380 m.
Výsledky výpočtu
Pouze provoz uplatněné výrobní technologie v hale 3 objektu O4
Tabulka č.23
Bod

Výška

Vzdálenost od
zdroje

1
2
3

(m)
3m
3m
3m

(m)
380
370
370

Zjištěná hodnota

Zjištěná hodnota

LAeq dB(A)
Den
30,2
31,0
31,2

LAeq dB(A)
Noc
30,3
30,8
31,0

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu je pro den LAeq = 50 dB, pro noc 40 dB.
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN
POUZE PROVOZ UPLATNĚNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V HALE 3 OBJEKTU O4

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC
POUZE PROVOZ UPLATNĚNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V HALE 3 OBJEKTU O4
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Hluková zátěž dosud realizovaných nebo připravovaných objektů v rámci
průmyslového parku
řešeného firmou CTP Projekt Ivest, spol.
s r.o.včetně provozu uplatněné výrobní technologie v hale 3 objektu O4

Kontr.
bod

Výška

1
2
3

3
3
3

Přípustná
hodnota
LAeq dB
50
50
50

Den
Zjištěná hodnota
Doprava/stac.zdroje
/Celkem
LAeq dB
36,8/35,8/40,9
36,8/35,7/40,8
36,5/35,6/40,6

Přípustná
hodnota
LAeq dB
40
40
40

Noc
Zjištěná hodnota
Doprava/stac.zdroje.
/Celkem
LAeq dB
30,9/35,7/38,9
30,9/35,6/38,8
29,9/35,4/38,7

V prostoru chráněných objektů bylo provedeno měření hlučnosti (2006) - zjištěna hodnota
38,7 dB (objekt ref.bodu č. dle hlukové studie z 01/2007).
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN
PROVOZ UPLATNĚNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V HALE 3 OBJEKTU O4 VČETNĚ DOSUD
REALIZOVANÝCH NEBO PŘIPRAVOVANÝCH OBJEKTŮ FIRMOU CTP PROJEKT INVEST, spol.s r.o.
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC PROVOZ UPLATNĚNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V HALE 3
OBJEKTU O4 VČETNĚ DOSUD REALIZOVANÝCH NEBO PŘIPRAVOVANÝCH OBJEKTŮ FIRMOU
CTP PROJEKT INVEST, spol.s r.o.

Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže. Jak
je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz haly negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší
přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko).
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz haly s umístěním technologie galvanického
zinkování.
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly
zvoleny nejblíže sledované hale. Jsou situovány ve velké odstupové vzdálenosti a provoz haly
nebude chráněné objekty ovlivňovat.
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem haly na úpravu finálních
výrobků galvanickým pozinkováním na základě uplatněných hodnot hlukové zátěže budou
dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území navržené pro realizaci záměru se nachází mimo centrum města v lokalitě
průmyslové zóny Hrabová. Záměrem předmětného oznámení je změna umístění původně
řešeného provozu montáže elektrotechnických výrobků na provoz povrchových úprav
galvanizačním zinkováním pro firmu, která působí v oblasti výroby drobných dílů pro
automobilový průmysl, spotřební zboží a ostatní průmyslové obory a zaměřuje se povrchovou
úpravu výrobků galvanizačním zinkováním.
Blízkost bytových domů nebo objektů trvalého bydlení není v předmětném území
bezprostřední. Tato skutečnost je vázána ke komplexnímu předpokládanému využití zájmové
lokality. V návrhu opatření řešících možné vlivy záměru v prostředí, stanovení přípustných
hodnot pro jednotlivé složky životního prostředí a podmínek pro zabezpečení eliminace
negativních vlivů je zřejmý dosah a možnost situování objektu haly s realizací záměru
v průmyslové zóně.
Situování stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro lokalitu je Územním
plánem zóny Hrabová a schváleným územním plánem města (1994) stanovena funkce - lehký
průmysl, sklady, drobná výroba. Předmětný záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Z vyjádření k záměru – Útvar hlavního architekta, Magistrát města Ostravy
přípustnost záměru v lokalitě za stanovených podmínek (vytvoření integrovaného
prostorového stavebního celku) vyplývá.
Záměr realizovat umístění záměru v hale 3 objektu O4 průmyslového parku Ostrava Hrabová
je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale
udržitelného rozvoje této části území města.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není územím, v němž by umístění
předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo
schopnost regenerace. Území, v němž má být realizována průmyslová zóna Ostrava Hrabová
a zároveň umístěna předmětná technologie v jedné z hal objektu O4, není územím s trvalými
přírodními zdroji. Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv
působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.
Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu
příslušné legislativy. Přímo předmětné území vymezené pro realizaci průmyslové zóny
Hrabová je situováno mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci jednotlivých objektů průmyslové zóny a tedy
i technologie povrchové úpravy galvanickým zinkováním v jedné z hal objektu O4. je
situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
k.ú. Hrabová jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové území (lokalita haly
O4) je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
Návrh lokálních územních systémů ekologické stability pro zájmové území byl zpracován v
rámci Územního plánu města Ostravy, tento byl schválen usnesením zastupitelstva města č.
778/M 5.10.1994. Zájmové území pro stavbu řešené haly je situováno západně od tahu
regionálního významu probíhajícím podél toku Ostravice - prvek 30-1 (vzdálenost cca 1 850
m).

zájmové území

- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
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Hranice nejbližšího chráněného území CHKO Poodří se nachází ve velkém odstupu jižně od
zájmového území. Rovněž přírodní rezervace na území města Ostrava jsou situovány mimo
jakýkoliv dosah posuzované lokality.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita.
- na území přírodních parků
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek.
V lokalitě celé průmyslové zóny a tedy i lokality určené pro stavbu předmětné haly se
nevyskytují významné chráněné prvky chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - niva
vodoteče, lesní porost apod.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Archeologická naleziště
V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž
lokalita určená pro stavbu předmětné haly neleží v oblasti střetů žádného ze známých
prostorů archeologických nalezišť.
Historické památky
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánovaného nového zdroje je možno říci, že na území
města Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezsko ostravský hrad, zámek
Ostrava Poruba, jsou zde prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,
historizující), lidové architektury a technické památky).
Podrobný výčet zde není uveden, neboť žádná z uvedených památek není v bezprostřední
blízkosti zájmového území.
Zájmové území je situováno na území obce Hrabová v příměstské zóně určené k využití k
podnikatelským účelům. Z historie obce vyplývá skutečnost, že tato byla postupně od
zemědělského charakteru - zemědělský statek převedena k využití příměstského charakteru..
Obec Hrabová vznikla v 1. polovině 13. století, byla samostatným biskupským lénem
olomouckého arcibiskupa, později patřila k paskovskému lénu a postupně řadě majitelů.
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Posledními majiteli statku byli hrabě Stolberg ze Stolbergu a pak jeho syn Otto. Při 1.
pozemkové úpravě (1925) byl statek úplně rozparcelován. Do 2. poloviny 19. století byla
Hrabová zemědělskou obcí, pak zde začal působit vliv industrializace ostravské průmyslové
oblasti a Hrabová se stala příměstskou obcí. V 80. letech 19. století nastal příliv obyvatel,
zaměstnaných v ostravských podnicích. Koncem 30. let 20. století zde bylo postaveno sídliště
Šídlovec pro zaměstnance Vítkovických železáren. 1.7.1941 byla Hrabová připojena k
Moravské Ostravě, v letech 1954 - 1960 se nakrátko osamostatnila, od roku 1960 do
současnosti je samostatným městským obvodem.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Podle materiálu „Změna podmínek ochrany ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém
území části Hornoslezské pánve zasahujícím na území České republiky“, který navazuje na
„Rozhodnutí MŽP č.j. 462/882/22/A-10/96, je zájmové území zařazeno do plochy C2. Jde o
území nad produktivním karbonem, kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace
ložiska černého uhlí klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložiska byly
exploatovány jinými metodami, nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod
deformacemi povrchu.
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Tato skutečnost byla dokladována i
proběhlými odběry vzorků půdy (ZEMPOLA Bruzovice) bez zjištěných nepříznivých
kvalitativních charakteristik (komentováno v rámci procesu posouzení průmyslové zóny
Ostrava Hrabová).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky
životního prostředí: vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vlivy na vodu, půda, horninové
prostředí a přírodní zdroje, flora, fauna a ekosystémy, krajina, hmotný majetek a kulturní
památky.

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo byly posouzeny z hlediska možnosti ovlivnění
ovzduší, hlučnosti, odpadů.
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v době provozu by mohly být
emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních systémů a z provozu vlastní
technologie.
Dopravní provoz byl posouzen v rámci zjišťovacího řízení, intenzity dopravy související
s objektem řešené stavby haly budou v mezích dopravy vymezené a posouzené ve
zjišťovacím řízení celé průmyslové zóny včetně kompletního dopravního napojení. Systém
dopravního napojení celé zóny již je v souladu s podmínkami a uvedenými v tomto materiálu
realizován. Dopravní napojení vlastního řešeného provozu navazuje na kompletní dopravní
systém předmětného provozu.
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Hodnocení
Provoz technologie zinkovací linky a plynové kotelny bude mít pouze mírný vliv na imisní
zátěž lokality. Nejvýrazněji se provoz projeví v přímo v areálu průmyslové zóny. Mimo
průmyslovou zónu jsou vypočtené koncentrace nízké a stávající imisní situace se prakticky
nezmění.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten více než
4 µg/m3, což je relativně vysoká hodnota. V blízkosti obydlených oblastí jsou vypočteny
koncentrace kolem 1,5 µg/m3. Tyto hodnoty jsou však spíše nadhodnocené, jelikož je pro
výpočet uvažován výkon vzduchotechniky 36 000 m3/hod při výstupní koncentraci 1 mg/m3,
což odpovídá hm. toku 36 g/hod tuhých látek. Obecně však technologie galvanického
zinkování nejsou zdrojem emisí prachu. Skutečný hmotnostní tok emisí očekáváme velmi
nízký.
Nejvyšší příspěvek roční koncentrace v lokalitě byl vypočten 0,2 µg/m3, v obydlených
oblastech 0,02 µg/m3, tj. cca 0,05 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
V oblasti jsou v současné době překračovány imisní limity PM10. Jelikož však očekáváme
velmi nízké emise tuhých látek, lze vliv posuzované technologie na imisní zátěži PM10
hodnotit jako zanedbatelný.
Maximální příspěvek koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 0,48 µg/m3, tj. cca 0,2 %
hodnoty imisního limitu. Vypočtené roční koncentrace NO2 jsou řádově tisíciny µg/m3, jsou
tedy zcela zanedbatelné. Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na
úrovni 28 µg/m3, nebude v žádném případě překročen stanovený imisní limit pro NO2, vliv
zdroje na imise NO2 je nepatrný.
U CO jsou maximální vypočtené hodnoty 0,87 µg/m3, roční koncentrace řádově tisíciny
µg/m3. Při imisním pozadí cca 500 µg/m3 je podíl na imisích CO v lokalitě nevýznamný.
Maximální hodnota příspěvku denní koncentrace zinku činí 0,12 µg/m3, příspěvek roční
koncentrace je nejvýše 0,004 µg/m3. Imisní limity nejsou stanoveny.
Maximální hodnota příspěvku anorganických sloučenin Cl denní koncentrace anorganických
sloučenin choru činí 11,7 µg/m3, příspěvek roční koncentrace je 0,4 µg/m3. Imisní limity
nejsou stanoveny.
Na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie
konstatuje,jak již bylo uvedeno výše, že uvažovaný záměr bude mít malý vliv na celkovou
imisní situaci lokality a v důsledku jeho provozu nebudou překračovány imisní limity.
Dle zpracované rozptylové studie a posouzení hlukových emisí v rámci průmyslové zóny
Ostrava Hrabová je zřejmé, že předpokládaná velikost zátěže charakterizovaná celkovým
stávajícím a předpokládaným provozem v předmětném území včetně navazujících dopravních
systémů nebude mít vliv na překročení přípustných limitních hodnot pro jednotlivé
škodliviny. Rovněž posouzením hlukových emisí vyjádřených dosahem izofon přípustných
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hodnot v rámci průmyslové zóny Hrabová je zřejmé, že dosah přípustných hodnot je mimo
obytnou zástavbu.
Vlastní provoz haly nebude znamenat nadměrnou hlukovou zátěž, jak je dokladováno
rozsahem izofon hlukové zátěže.

2.2 Ovzduší a klima
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje
tohoto oznámení. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.
Klimatické poměry
Předmětné území leží v mírném pásmu na hranicích mezi oblasti atlanticko - kontinentální a
oblasti evropsko - kontinentální, tedy na hranici mezi přímořským a kontinentálním klimatem.
Pro tuto oblast je typický převážný výskyt vzduchových hmot mírných šířek. Výskyt jiných
vzduchových hmot (arktických nebo tropických) je poměrně řídký a projevuje se obvykle
výraznou povětrnostní anomálií.
Podle Quitta je území charakterizováno třídou MT 10 s dlouhým létem, teplým a mírně
suchým, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a
krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné
faktické srážky jsou poněkud vyšší než je uvedeno v charakteristice oblasti, tento stav je
pravděpodobně dán polohou území v předhůří Beskyd na její návětrné straně.
Pro oblast MT 10 jsou charakteristické následující hodnoty:
průměrná roční teplota
průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV-IX)
průměrný úhrn srážek v zimním období (X-III)
roční úhrn srážek
roční počet dnů se srážkami 1 mm a více
počet mrazových dnů v roce
roční počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet letních dnů v roce
délka bezmrazového období
roční oblačnost

8-9 °C
400-500 mm
200-300 mm
650-700 mm
90-100 dnů
100-120 dnů
50-60 dnů
50-60 dnů
více než 160 dnů
do 60 %

Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením
imisních koncentrací v Ostravě měřící stanice č. 1064 (Ostrava-Zábřeh). Výsledky měření
v roce 2005 :
Stanice ČHMÚ č. 1064 (Ostrava-Zábřeh)
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 356,3 µg/m3, 98 % kv.
157,4 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,7 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 167,2 µg/m3, 98 % kv. 77,3 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 28,1 µg/m3
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Obec Ostrava je uvedena ve Věstníku MŽP č. 12/2004 jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a
arsenu pro ochranu zdraví lidí.

2.3 Voda
Hlavním povodím veškerých toků v zájmovém území je řeka Ostravice. Řeka Ostravice
protéká východně od zájmové lokality od jihu k severu ve vzdálenosti cca 1 800 m.
V prostoru zemědělsky využívaných pozemků protéká v otevřeném korytě potok Zif v oblasti
jihozápadně od zájmové lokality. Povodí tohoto potoka má plochu 5,5 km2. Při výrazných
deštích dochází k velkému povrchovému odtoku vod. Tyto jsou shromažďovány v důsledku
morfologie samovolně v prostoru Hrabová - Žižkov a pak odtékají po zemědělských
pozemcích směrem na východ k ulici Místecká. Tuto pak povodňové vody vykřižují přes
stávající propustky a dále se dostávají do Šídloveckého potoka a až do potoka Ščuči.
V prostoru mezi ulicí Paskovskou a Místeckou protéká Šídlovecký potok. Na ulici
Belojanisově je napojen do potoka Zif. Je veden podél bývalé tramvajové dráhy v otevřeném
korytě s průtočnou kapacitou 6 m3/s. Do tohoto potoka je zaústěn drenážní systém okolních
pozemků. Prochází napříč sídlištěm Šídlovec, v tomto úseku je veden v uzavřeném profilu s
průtočnou kapacitou 6 m3/s. Břehy tohoto potoka jsou neudržované, místy silně narušené,
zarostlé zelení. Zeleň místy zasahuje do průtočného profilu a snižuje jeho hydraulickou
kapacitu. Koryto je zanesené splaveninami nebo sesuvy břehových linií, tato skutečnost při
velkých vodách vede k místnímu vzdouvání a zaplavování pozemků.
Ochrana území předmětné části průmyslové zóny byla řešena realizovanou retenční nádrží
(investice města Ostrava). Pro zachycení velkých průtoků potoka Zif slouží horní retenční
nádrž o objemu 17 900 m2.
Dolní retenční nádrž slouží pro akumulaci dešťových vod z ploch průmyslové zóny. Objem
dolní nádrže je 52 200 m3. Vody budou řízeně vypouštěny do Šídloveckého potoka.
Obě retenční nádrže byly navrženy jako suché, jejich výškové řešení je dáno přirozeným
terénem, polohou páteřní komunikace a hloubkou zaústění dešťové kanalizace. Navržené
řešení slouží ke zlepšení odtokových poměrů lokality a zvětšení povodňové ochrany toků Zif,
Šídlovecký potok a Ščuči.
Dešťové vody z výrobní zóny jsou odváděny dešťovou kanalizací do retenční nádrže a řízeně
vypouštěny do Šídloveckého potoka. Odtok akumulovaných vod z dolní retenční nádrže přes
manipulační objekt bude regulován v závislosti na průtocích v Šídloveckém potoce.
Vlastní objekt O4 je součástí tohoto řešení průmyslového parku.
Veškeré splaškové vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ÚČOV. Kanalizační řád
bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody je projektem prověřena. Provozovatel objektu
haly O4 bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu.
V rámci nakládání s chemickými látkami budou dodrženy všechny požadavky platné
legislativy související s chemickými látkami (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích, Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky).
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Dle vymezených prostředků a jejich množství nespadá provoz do režimu zák.č. 353/1999 o
prevenci závažných havárií.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmětná lokalita se nachází v Hrabové na jižním okraji Ostravy západně od Místecké ulice.
Geologicky patří toto území do oblasti hlavní levobřežní terasy řeky Ostravice. Přirozený
geologický profil tvoří pod svrchní vrstvou ornice sedimenty kvarteru, reprezentované shora
prachovito písčitými hlínami s převážně tuhou konzistencí. Ve vrstevním sledu následují
fluviální štěrky s hlinitou příměsí. Předkvartérní podloží je tvořeno neogenními vápnitými
jíly. Zeminy jsou silně až nebezpečně namrzavé, pro vodu velmi málo propustné, pro plyn
(radon) málo propustné.
Půda, horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou ovlivněny. Záměr umístění předmětné
technologie bude situován v současnosti již ve stávající hale O4.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě lokality vymezené pro průmyslovou zónu Hrabová bylo provedeno posouzení
předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.
Vlastní technologie bude umístěna v současnosti již ve stávajícím objektu O4 v hale 3 tohoto
objektu.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmového území mimo antropogenně zatíženou
oblast s umístěním posuzované lokality na jižním okraji města ve stávající ploše agrocenózy.
Vlastní hala O46 je architektonicky řešena s ohledem na ostatní související stavby
realizované v rámci celého areálu průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. Její realizace
respektuje nově se vytvářející krajinný ráz celého území a předmětná technologie tyto
charakteristiky neovlivní.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.
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2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.24
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací
záměru v území jsou uvedena v tomto oznámení.
Posouzení vlivu umístění technologie galvanického zinkování bylo provedeno pro období
provozu. Období výstavby již bylo sledováno v rámci kompletního posouzení průmyslové
zóny v kontextu všech navrhovaných objektů a navazujících aktivit (doprava, inženýrské
sítě).
Hodnocení zdravotního rizika je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení expozice a
charakterizace rizika.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného ovzduší, vlivu hlukové
zátěže, produkce odpadů, provozu technologie a souvisejícího možného vlivu na sociální
vztahy a psychickou pohodu.
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí.
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového
vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný
rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací
rizika, tj. komparací rizika. Je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož
cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na únosnou
míru a udržela je v únosné míře.
Hlavním cílem posouzení je provést odhad a následné hodnocení možných zdravotních rizik,
plynoucích z plánovaného záměru a provozu průmyslové zóny ve vztahu k okolnímu
prostoru.
Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro
hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045).
Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro hodnocení rizik
(EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).
Nebezpečnost je vlastnost látky či fyzikálního nebo biologického faktoru působit nepříznivý
účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Projeví se však pouze tehdy, je-li člověk
jejímu vlivu vystaven (exponován). Tato vlastnost nebude provozem polygrafického provozu
a řešením obchodních, dopravních a provozních vztahů ovlivněna.
Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato
pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde
ve všech případech). Číselně je možné předmětný záměr označit číslem 0.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného
vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým
faktorem a určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto
faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících
či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Potenciální rizika z provozu haly 3
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v objektu O4 s umístěním předpokládané technologie povrchové úpravy galvanickým
zinkováním a jejího provozu se na základě vymezených hodnot nepředpokládají.
Určení nebezpečnosti (Hazard Identification) je prvním krokem v procesu hodnocení
zdravotního rizika, který zahrnuje sběr a vyhodnocení dat o předpokládaných typech
poškození zdraví, která mohou být vyvolána danými nebezpečnými faktory.
Pro škodliviny emitované do ovzduší jsou shromážděny dostupné údaje o jejich účincích na
lidské zdraví a na životní prostředí. Tyto škodliviny neznamenají dle výsledků rozptylové
studie riziko.
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za
významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi. Na základě rozptylové studie byly
sledovány polutanty emitované do ovzduší, které v rámci posuzovaného záměru vzhledem ke
zjištěným koncentracím nejsou označeny za významné z hlediska potenciálního ovlivnění
zdravotního stavu. Otázka emisí z dopravy posouzena v rámci oznámení pro celou
průmyslovou zónu zahrnující i související provoz záměru.
Zhodnocena byla hluková zátěž v rámci posouzení celé zóny, jejímž úkolem bylo posoudit
v tomto případě zda hlukové emise v důsledku provozu dopravních systémů a realizací
výstavby objektů průmyslového parku zhorší stávající situaci. Výsledky hodnocení ukázaly,
že nárůst hlučnosti a dosah přípustných hodnot znázorněný rozsahem izofon nezpůsobí
hlukovou zátěž související s provozem průmyslové zóny v území (hluková studie uvedena
v Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb. v 2004 pro průmyslovou zónu Ostrava – Hrabová). Hluk
souvisí zejména s dopravou na silnici Místecká.
Hluková zátěž související s provozem haly 3 objektu O4 nebude významně ovlivňujícím
prvkem souvisejícím s provozem povrchové úpravy galvanickým zinkováním. .
Odpady vznikající z provozu jsou vymezeny v tabulce č.19 na straně 36. Jednotlivé odpady
budou skladovány odděleně v uzavřených plastových nebo kovových kontejnerech/sudech a
za úplatu budou předávány specializovaným firmám (které mají oprávnění k nakládání s
odpady) k jejich využití nebo k odstranění. Prioritně však budou použitelné odpady nabízeny
specializovaným firmám
Vliv na pracovní prostředí
Použité výrobní technologické stroje a zařízení výrobního programu vzhledem k použité
technologii nezahrnují významná rizika v bezpečnosti práce – nebezpečná část provozní
technologie spočívá v pohybujícím se materiálu a částech strojů a zařízení a používaných
chemikáliích ve výrobním procesu. Veškerá omezení a pracovní postupy budou popsány v
příslušných směrnicích a jednotliví pracovníci budou o těchto omezeních závazně
informováni prostřednictvím pravidelných školení o bezpečnosti práce.
Při dopravě a manipulaci budou dodržovány specifické bezpečnostní předpisy, jako jsou
školení obsluh vysokozdvižných vozíků, atd.
Budou dodrženy limitní hodnoty hluku pro výrobní prostory. V případě, že nebude výjimečně
místně na některých pracovištích možno zabezpečit nejvyšší přípustné hodnoty hluku, budou
používány osobní ochranné pomůcky pro ochranu před hlukem. Tyto skutečnosti budou
zakotveny ve Směrnici o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při výrobní činnosti závodu.
Další konkrétní omezení budou vázána na jednotlivé výrobní stroje a pracoviště v pokynech
pro obsluhu, opravy a údržbu technologických strojů zpracovaných v rámci dokumentace
zpracované jejich výrobcem, resp. dodavatelem.
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Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod.
Pozitivní je zabezpečení pracovních míst významných pro zájmové území. Pracovní
podmínky a zabezpečení pracovních míst bude na příznivé úrovni. V rámci předmětného
provozu jde o 18 pracovních míst, navrhovaná výroba souvisí s komplexním výrobním
programem firmy, který zahrnuje další navazující provozy i v jiných lokalitách.
Hluk
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou
zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému,
centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organismus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému,
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)
Z následující tabulky a uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že celková hluková
expozice chráněných prostor obytných domů za současného stavu zasahuje do pásma
obtěžování hlukem.
Tabulka č.25
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové
Postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to
pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku.
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem galvanického zinkování
nebudou nepřekračovat maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených
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v hlukovém posouzení v předchozí části. Hodnot uvedených v způsobující nepříznivý zdravotní
projev na obyvatelstvu nebude dosaženo.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Záměr bude v konečném důsledku znamenat zabezpečení pracovních míst v oblasti
s vysokou nezaměstnaností.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností (emise, hluk, situování) za předpokladu dodržování základní
technologické kázně ze strany provozovatele zařízení není předpoklad narušení faktoru
pohody. Tato skutečnost se váže k antropogenní zóně, ale rovněž i k navazujícím ostatním
objektům průmyslové zóny.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat umístění výrobního provozu povrchové úpravy galvanickým
zinkováním v hale 3 objektu O4 umístěné v průmyslovém parku Ostrava Hrabová vztažený
k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše
uvedenými skutečnostmi a charakteristikami stavby.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací záměru „„CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 –
Technologie provozu Hala 3“ v lokalitě průmyslového parku Ostrava Hrabová a související
dopravní napojení není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší bude pro další stupeň projektu zpracován odborný
posudek podle § 17 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší, a tento předložen k projednání
krajskému úřadu, jakožto orgánu státní správy ochrany ovzduší.
 V technologii bude uplatněna nejlepší dostupná technika (BAT) – hledisko ochrany
ovzduší.
 Nakládání s chemickými látkami bude řešeno v souladu se zák.č. 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích a zákonem č.59/2006, o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002
Sb. S chemickými látkami (nátěrovými hmotami bude zacházeno dle bezpečnostních listů
a klasifikaci nebezpečných chemických látek.
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 Firma bude mít zpracován vnitřní havarijní plán řešící zajištění havarijní připravenosti
informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné
havárie, způsob snižování následků a zvládání možné závažné havárie a opatření
zajišťující monitoring a sanaci místa závažné havárie.
 Zpracován bude Plán opatření pro případy havárie závadných látek (podle zák.č. 254/2001
Sb. o vodách a o změně některých zákonů).
 Nakládání a uložení chemických látek a přípravků je řešeno ve smyslu zákona o
chemických látkách a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.), sklady zvlášť nebezpečných a
nebezpečných látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 254/2001 Sb.) stavebně
zabezpečeny proti úniku do kanalizace a do životního prostředí. Stejná opatření platí pro
pracoviště a manipulační plochy, kde s nimi bude nakládáno.
 Provoz povrchové úpravy galvanickým zinkováním nebude dosahovat parametrů
uvedených v kategorii 6.7 přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a
omezování znečištění.
 Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude
prováděno v souladu s platnou legislativou a oprávněnou osobou (zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech ve znění platných předpisů).
 S používanými chemickými látkami bude nakládáno dle příslušných bezpečnostních listů
(dle vyhl. Č. 231/2004 Sb.).
 Nebudou provozována zařízení, která by mohla být významným zdrojem hluku pro
životní prostředí, jak je dokladováno hlukovým posouzením. Nutno dbát na technický stav
zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat . Hluk emitovaný
vzduchotechnickými opatřeními – ventilátory je garantován výrobcem zařízení.
 Pro potřebu technologie povrchových úprav (oplachy a příprava technologických roztoků)
bude instalován výrobník DEMI vody technologií reverzní osmózy s kapacitou
cca 2,5 m3/hod. Umístěn bude spolu se regenerační duplexní změkčovací jednotkou a
zásobníkovou nádrží o objemu 2 m3 a prvky domácí vodárny pro čerpaní a rozvod DEMI
vody v prostoru zneškodňovací stanice na úrovni podlahy v prostoru přilehlém
k výrobnímu prostoru povrchových úprav.
 Pracovní chemikálie budou umístěny v nádržích u jednotek reverzní osmózy duplexního
změkčování a do zařízení na výrobu DEMI vody budou čerpány čerpadly.
 Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, s dodržováním
limitů platného kanalizačního řádu.
 Dešťové vody z parkoviště před vypouštěním budou předčištěny ČOV
 Zpracován bude havarijní plán provozu
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 Veškerá technologická zařízení budou splňovat platné emisní limity a další podmínky
stanovené nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
 Provozovatel požádá o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst.3
zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené
zvláštními právními předpisy. Nakládání s odpady bude zajištěno prostřednictvím odborně
způsobilé osoby (odpadového hospodáře).
 Hluk emitovaný vzduchotechnickými opatřeními do venkovního prostoru bude omezen
jejich vhodným umístěním, nasměrováním nebo bude použito tlumičů hluku. Bude dbáno
na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být významným zdrojem
hluku pro životní prostředí. Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování
hluku bude ověřena měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná
budou opatření doplněna a novým měřením prokázat dodržení platných limitů.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadní nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení.
Oznámení se dotýká záměru umístění výrobního provozu povrchové úpravy galvanickým
zinkováním hotových výrobků v hale 3 objektu O4 průmyslového parku Ostrava Hrabová
v rozsahu vymezeném přípravou firmou CTP Invest, spol.s r.o.
Pro komplexní posouzení záměru pro širokou veřejnost jsou v oznámení uvedeny údaje
týkající se předmětného záměru včetně základních údajů vymezených v rámci posouzení
vlivů záměru přípravy celé průmyslové zóny Hrabová areálu (03/2004) ve zjišťovacím řízení.
6. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje, některé výměry mohou být v rámci
technického řešení upraveny a o některých podrobnostech konečného řešení bude v rámci
projektu dále rozhodnuto na základě umístění výrobní technologie.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Varianty geografického řešení nebyly uplatněny vzhledem k tomu, že záměr realizace
umístění provozu do předmětné haly je vázán na danou lokalitu a umístění haly
v průmyslovém parku Ostrava Hrabová.
Návrh řešení jednotlivých objektů průmyslové zóny byl při přípravě realizace průmyslové
zóny řešen projekčně tak, aby byly vybrány všechny nejvhodnější řešení výstavby,
dopravního napojení, parkovacích míst, umístění objektů, napojení na inženýrské sítě.
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Předmětná hala je součástí průmyslové zóny a respektuje vymezené prvky požadavku zóny
vztažené na jednotlivé haly a jejich dopravní napojení.
Technologické varianty rovněž nebyly řešeny, je připravován záměr umístit v předmětné hale
výrobní provoz firmy ROSSIGNOL Pierre a.s., která se zaměřuje ve svém výrobním
programu také na povrchovou ochranu výrobků galvanizačním zinkováním, které má
certifikovány pro širokou oblast používání výrobků.
Varianta bez činnosti by znamenala neumístit provoz do uvedené haly v průmyslové zóně
Hrabová. Varianta by znamenala pouze umístění jiné technologie nebo jiného nájemce do
vymezeného prostoru haly. Vzhledem k příznivým charakteristikám umístění haly, možnosti
výrobní kapacity provozovatele s uplatněním moderní technologie a příznivým dopravním
napojením na silnici I/56 je navrhované řešení příznivým prvkem. Nulová varianta je možná,
záměry investora by nebyly realizovány. Varianta by byla v rozporu s komplexní přípravou
průmyslové zóny Hrabová. Z výše uvedených důvodů není varianta bez činnosti optimálním
řešením celé situace v území.
Na základě výše provedených rozborů je možné konstatovat, že za podmínky provedení
navrhovaných opatření, je z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí negativními
impakty posuzovaný záměr přijatelný. Za předpokladu technologické kázně provozovatelů
jednotlivých objektů průmyslové zóny je možné považovat uvedený záměr za ekologicky
realizovatelný a ekonomicky příznivý.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 - Technologie provozu Hala 3
Půdorys 1.NP (zmenšeno)
Půdorys 2.NP (zmenšeno)
Výkres podhledu – výřez podhledu administrativa 3 (zmenšeno)
Půdorys 1 NP – výřez administrativa 3 (zmenšeno)
Dle K4, a.s. Brno, TMC- ČR, s.r.o.
Jiná dokumentace:
Rozptylová studie č.E/1937/2007 „CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 - Technologie
provozu Hala 3“ Ing.Milan Číhala, TESO Ostrava, spol.s r.o.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem posouzení je umístění provozu povrchových úprav galvanizačním zinkováním
firmy ROSSIGNOL Pierre, a.s. do haly 3 objektu O4, který je součástí průmyslového parku
Ostrava Hrabová.
V prostoru průmyslové zóny jsou postupně stavěny halové objekty. Objekt O4 je
v současnosti již postaven a objekt je součástí komplexního řešení průmyslového parku.
Výstavba v rámci areálu průmyslového parku navazuje na nově realizované a plánované
investice města Ostrava. Připravovanou investicí je prodloužená Mostní (mimo přímý vliv na
provoz nové haly O4), realizována již byla mimoúrovňová křižovatka (MÚK) rychlostní
komunikace I/56 a kompletní dopravní napojení areálu. Postupně je prováděna stavba
jednotlivých objektů průmyslového parku a jejich uvádění do provozu. Dopravní provoz
obchodní zóny zabezpečuje realizovaná páteřní komunikace průmyslové zóny vedoucí od
stávající komunikace s okružní křižovatkou mezi objekty obchodních center Makro a Tesco
k MÚK I/56 jižně od kruhového objezdu.
Realizovány byly suché poldry (retenční nádrže) ve dvou etapách.
V rámci areálu průmyslového parku již byly realizovány nebo jsou rozestavěny další objekty.
Objekt O4 je situován na západní hranici průmyslového parku, východně sousedí s objektem
O5, jižně objektem O2. Severně sousedí s objektem Asus. V současnosti je již stavba O4
realizována, provedeny jsou zpevněné plochy a objekt je dopravně napojen v souladu
s projekční přípravou průmyslového parku. Realizovány byly již doprovodné výsadby zeleně
ve směru k oplocení západně od objektu.
Pro halu 3 umístěnou v objektu O4 investor navrhuje místo původně řešeného provozu
montáže elektrotechnických výrobků provoz povrchových úprav galvanizačním zinkováním.
Uživatelem tohoto provozu bude firma ROSSIGNOL Pierre s.a.s působící v oblasti výroby
drobných dílů pro automobilový průmysl, spotřební zboží a ostatní průmyslové obory.
Zaměřuje se také na povrchovou ochranu výrobků galvanizačním zinkováním, které má
certifikovány pro širokou oblast používání výrobků.
Řešený výrobní provoz bude úzce provázán na ostatní provozy firmy v zahraničí (převážně ve
Francii). Předpokládá se, že převážná část výrobků bude směřovat na montážní provozy nově
budovaných automobilek v České republice a na Slovensku. Firma rovněž dle údajů investora
uvažuje s rozšířením portfolia dodávaných dílů i pro ostatní zákazníky z různých jiných
oborů.
Výrobní program bude velmi flexibilní - určovaný uzavřenými kontrakty s odběrateli těchto
výrobků. Výrobní provoz bude zahrnovat povrchové úpravy galvanickým zinkováním již
hotových výrobků produkovaných v jiných provozech firmy nebo výrobky jiných zákazníků
pouze povrchově upravované formou subdodávek.
V další etapě se pak počítá s dalším osazováním výrobní dílny výrobními stroji tak, aby byla
výroba kompletně soustředěna do jednoho místa. Firma si buduje v Ostravě Hrabové
strategický provoz rozšiřující služby firmy na teritoria střední a východní Evropy.
Prostorově bude provoz v hale 3 rozdělen na několik samostatných částí oddělených
stavebními konstrukcemi.
Bude se jednat o příjem a expedici materiálu, sklad vstupního materiálu a linku galvanického
zinkování, prostor skladu chemikálií a zneškodňovací stanice, kotelnu, kompresorovnu,
venkovní prostor chladících agregátů, dílnu přípravy materiálu, balení a sklad hotové výroby.
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Vstupní materiál – hotové kovové díly v již dokončeném stavu budou do provozu vstupovat
v technologických paletách dřevěných s drátěnými klecovými nadstavbami nebo v kovových
ohradových paletách o rozměru obvykle 1200 x 800 mm a nosnosti cca 1,4 tuny. Část
materiálu bude vstupovat v dřevěných bednách o rozměru dle množství dodávaných položek.
Po vstupní přejímce materiálu bude materiál podle pokynů skladového počítačového systému
uložen ve skladu vstupního materiálu, manipulace s materiálem bude prováděna pomocí
elektrického vysokozdvižného vozíku nebo pomocí ručních paletových vozíků.
Předmětná hala O4 je situována v oblasti zóny lehkého průmyslu a obdobných funkčních
ploch. Základní předpoklad změny funkčního využití území ze zemědělské výroby na
komerční a pracovní aktivity podnikatelských subjektů v předmětné lokalitě je dán
schváleným územním plánem města Ostravy (1994) a Územním plánem zóny Hrabová
zpracovaným v 12/1995 (schválen 7.12.1995 usnesením č. 246/8 zastupitelstva městské části
Hrabová).
Zájmová lokalita patří do ploch rozvoje města určených pro lehký průmysl, skladové
hospodářství, služby apod. Dle regulativů funkčního využití území je dané území mimo jiné
vhodné pro supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny speciálního průmyslového
zboží, stavebnin a pro příslušné komunikace, manipulační plochy, parkoviště apod.
Lokalita průmyslové zóny se jeví jako vhodná pro umístění technologie výrobního závodu
firmy ROSSIGNOL Pierre a.s. ve vztahu k předpokládanému využití průmyslové zóny,
jejímu situování a celkovému dopravnímu napojení.
Záměr je situován v místě přípustném ve vztahu ke stávající městské zástavbě, tj.mimo přímý
dosah staveb s trvalým bydlením. Posouzení možnosti umístění nové technologie – povrchová
ochrana výrobků galvanizačním zinkováním - je předmětem tohoto posouzení.
Umístění navrhované technologie zabezpečující povrchovou úpravu výrobků galvanizačním
zinkováním v objektu O4 v průmyslovém parku nebude mít omezující vliv na stávající
veřejné vybavení území.
V rámci kompletního areálu průmyslové zóny je řešena doprava související s průmyslovým
využitím území, do tohoto systému bude provoz umístěný v hale začleněn.
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými
není známa.
Stavba bude řešena v souladu s provozem ostatních staveb v předmětném území.
Výrobní provoz bude provádět povrchové úpravy galvanickým zinkováním již hotových
výrobků produkovaných v jiných provozech firmy nebo výrobky jiných zákazníků pouze
povrchově upravované formou subdodávek. V další etapě se pak počítá s dalším osazováním
výrobní dílny výrobními stroji tak, aby byla výroba kompletně soustředěna do jednoho místa.
Firma si buduje dle informací uvedených v projektu v Ostravě Hrabové strategický provoz
rozšiřující služby na teritoria střední a východní Evropy.
Provoz pro galvanické zinkování bude zabezpečovat pozinkování drobných dílů - táhla,
napínáky, díly pro autoprůmysl.
Technologie spočívá v ručním navěšení uvedených drobných součástí na technologický rám
nebo naskládání do bubnu, který prochází chemickými roztoky, které jsou umístěny ve
vanách o objemu cca 1m3 (1 x 1 x 1m). Z vany do vany těmito rámy nebo bubny manipulují
poloautomatické roboty pojíždějící nad linkou.
V lince bude za sebou cca 30-40 van s chemikáliemi - alkalické odmašťovadlo, pasivační
roztok, aktivační roztoky s koncentrovanou kyselinou solnou, nanášení zinku z kovových
kuliček rozpuštěných v kyselině, vyjasňovací roztok kyseliny dusičné.

65

Další vany pak slouží k oplachům ve vodných lázních. Ve finální fázi je pak instalována
sušící vana.
Dopravní napojení a řešení dopravy uvnitř průmyslové zóny
Dopravní napojení celé zóny vychází z dlouhodobě sledované koncepce celého území.
Koncepce vyplývá z vybudování dvoupruhé páteřní komunikace rozvojových ploch,
napojenou na silnici I/56 a na kolmo vedené příčky komunikačního roštu – prodlouženou ulici
Mostní a novou ulicí Krmelínskou, silnici II/478. Páteřní komunikace je vedena v těžišti
území průmyslové zóny a je napojena do stávající okružní křižovatky na nové ulici
Krmelínské (mezi obchodním areálem Makro a Tesco). Na silnici I/56 je napojena
prostřednictvím prodloužené Mostní nově vybudovanou mimoúrovňovou křižovatkou.
Návrh dopravního řešení umožňuje napojení dílčích sektorů rozvojové plochy CTP parku na
páteřní komunikaci ve více bodech. Toto dopravní napojení využije i provoz související
s provozem firmy ROSSIGNOL Pierre a.s.
Doprava haly
Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován převážně dodávkovými automobily
(chemikálie a obaly) nebo nákladními vysokotonážními automobily, přičemž převážná část
komponent přichází od zahraničních výrobců.
Předpokládá se frekvence maximálně cca 1-2 nákladních automobilů a 2-3 dodávek za den
pro dopravu vstupního materiálu. Hotové výrobky pak budou vyskladňovány výhradně na
paletách nebo v kontejnerech ve frekvencích cca 1-2 nákladních automobilů a 2-3 dodávek za
den. Parkování a stání vozidel je uvažováno na volné zpevněné venkovní ploše u objektu v nádvorním prostoru.
Vnitro objektová doprava pak bude prováděna 1-2 ks elektrických vysokozdvižných vozíků o
nosnosti 1,4t, z části potom ručními manipulačními vozíky. Dobíjení akumulátorů
vysokozdvižných vozíků bude zabezpečeno na manipulační ploše expedice.
Příjem - vstupní materiál
Hotové kovové díly v již dokončeném stavu budou do provozu vstupovat v technologických
paletách (dřevěné palety s drátěnými klecovými nadstavbami nebo kovové ohradové palety) o
rozměru obvykle 1200 x 800 mm a nosnosti cca 1,4 tuny.
Část materiálu bude vstupovat v dřevěných bednách o rozměru dle množství dodávaných
položek.
Po vstupní přejímce materiálu bude materiál podle pokynů skladového počítačového systému
uložen ve skladu vstupního materiálu, manipulace s materiálem bude prováděna pomocí
elektrického vysokozdvižného vozíku nebo pomocí ručních paletových vozíků.
Galvanizace
Podle výrobních plánů pak budou výrobní dávky položek zařazovány do výroby. Na
přípravných pracovištích budou galvanizované díly ručně navěšovány na závěsné mříže nebo
vsypávány do kovových bubnů. Tyto mříže a bubny pak budou na vstupu do galvanizační
zinkovací linky fixovány do pozic, ze kterých budou přebírány a dále manipulovány
transportními manipulátory linky.
Technologické operace na lince galvanizačního zinkování budou prováděny máčením
„opracovávaných výrobků“ ve vanách s pracovními roztoky chemikálií. Sekvencí následných
procedur oddělených oplachy po pracovních operacích pak dojde na povrchu
„opracovávaného výrobku“ k vytvoření mikrovrstvy zinku nanášeného za pomoci
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elektrického pole, která bude mít výrazně odlišné (především pohledově) vlastnosti oproti
základními materiálu opracovávaného výrobku (zpravidla ocel).
Firma Rossignol Galvanik buduje v O4 provoz pro galvanické zinkování drobných dílů (táhla,
napínáky, díly pro autoprůmysl). Technologie spočívá v ručním navěšení těchto drohných
součástí (do 0,5kg) na technologický rám 0,8 x 0,8 m nebo naskládání do bubnu, který
prochází různými chemickými roztoky, které jsou ve vanách cca 1 m3 (1 x 1 x 1m). Z vany do
vany těmito rámy nebo bubny manipulují poloautomatické roboty pojíždějící nad linkou po
OK. V lince bude za sebou cca 30-40 van cca 8-14 ks s koncentrovanými chemikáliemi –
alkalické odmašťovadlo, pasivační roztok, aktivační roztoky s koncentrovanou kyselinou
solnou, nanášení zinku z kovových kuliček rozpuštěných v kyselině, vyjasňovací roztok
kyseliny dusičné.
Zbylé vany budou sloužit k oplachům ve vodných lázních. Část roztoků bude za zvýšené
teploty – ve finální fázi je pak instalována sušící vana. Linka je zdrojem znečištění ovzduší –
páry se odsávají hladinovými rámy van s koncentrovanými lázněmi i van s roztoky za
zvýšené teploty. Odsávaná vzdušina pak odchází plastovým potrubím přes odlučovač, po
kterém se vzduch se zbytky znečištění vypouští do okolního ovzduší. Pracovní roztoky a
plachy jsou pak znečištěny chemikáliemi koncentrovanými i naředěnými z oplachů a
průběžně (z oplachů) nebo nárazově po skončení jejich životnosti (u koncentrovaných
roztoků) odcházejí spádovaným potrubím do ČOV umístěné v jámě – 4,0 m. Zde je pak
samostatně instalována příprava chemikálií pro neutralizaci v ČOV a DEMI voda pro oplachy
na lince.
Po neutralizaci (vápenným mlékem) a vysrážení chemikálií budou sražené vložky usazeny
v usazovací nádrži. Kaly se budou lisovat (pevné odpady) kalolisem odsazená voda bude
odcházet přes další filtry do splaškové kanalizace.
Jako pomocné provozy bude sklad chemikálií, kotelna, kompresorovna a chlazení odlučovače
(vysráží se páry).
Podle údajů firmy Rossignol bude ošetřovaný povrch cca 100 000 m2/rok.
Rozvod silnoproudu (motorická elektroinstalace)
Kabelový rozvod dle zadaných požadavků do jednotlivých míst umístění technologických
rozvaděčů (přípojných skříní) zásuvek 400/230V pro napájení jednotlivých zařízení. Dle
specifikace uživatele vybavit rozvaděče Total STOPEM na zařízení. Pro montáž zařízení
instalovat 6 ks zásuvek 230/400 – 32A.
Rozvod slaboproudu (ve výrobní hale a přístavcích)
Ve výrobní hale povrchových úprav bude telefonní spojení zajišťováno mobilními sítěmi
operátorů a přenosnými telefony s základnovými přístroji umístěnými v administrativním
vestavku objektu.
Vzduchotechnické rozvody
Komplexní výměna vzduchu v hale, ve skladových a dílenských prostorách, jeho předehřev a
úprava bude podle hygienických předpisů a ČSN 730560.
Technologické odsávání bude řádově přesahovat nutné hygienické výměny vzduchu - i
v klidovém stavu linek budou odtahy (a přívod vzduchu) vyšší než tato hygienická minima odtahy z zinkovací linky 38 000 m3/hod
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Z prostoru zneškodňovací stanice a skladu chemikálií bude instalován odtah technologického
vzduchu o kapacitě 5000 m3/hod spínaný ručně v případě úniku výparů chemikálií do ovzduší
při jejich havarijním rozlití s vývodem nad střechu objektu
Z kompresorové stanice pak bude odtahován oteplený vzduch od vzduchem chlazených
kompresorů o kapacitě 2000 m3/hod spínaný teplotním čidlem (teplota 35oC) a odtahovaným
do venkovního prostředí. Do kompresorovny bude vzduch nasáván uzavíratelnou žaluzií
v obvodové stěně objektu.
Rozvod technologického topení
Vybudovaná plynová kotelna bude sloužit pro vytápění pracovních lázní technologických van
zinkovací linky. Plynové kotle na ohřev vody 105oC budou mít výkon cca 300 kW.
Rozvod technologického chlazení
Bude sloužit pro chlazení odlučovače chemických zplodin z odtahů hladinových odsávacích
rámů technologických pracovních lázní. Systém bude dvouokruhový, se čtyřmi
kompresorovými chladícími jednotkami. Uvnitř objektu pak budou umístěna čerpadla
chladících okruhů a zásobníková nádrž o kapacitě 500l.
Rozvody stlačeného vzduchu
Pro potřeby technologie bude vybudována ve stavebně odděleném prostoru kompresorovna o
kapacitě cca 180 m3/hod a provozním tlaku 7,5 barů a úpravna stlačeného vzduchu. Po
výrobní hale bude proveden zokruhovaný potrubní rozvod DN 50 se sestupnými odbočkami
na technologická pracoviště.
Rozvod dmychadlového vzduchu
Pro přípravu vzduchu pro čeřící registry pracovních lázní budou v řešeném provozu
instalována dmychadla o celkovém výkonu cca 150 m3/hod.
Rozvody DEMI vody
Pro potřebu technologie povrchových úprav (oplachy a příprava technologických roztoků)
bude instalován výrobník DEMI vody technologií reverzní osmózy s kapacitou
cca 2,5 m3/hod. Umístěn bude spolu se regenerační duplexní změkčovací jednotkou a
zásobníkovou nádrží o objemu 2 m3 a prvky domácí vodárny pro čerpaní a rozvod DEMI
vody v prostoru zneškodňovací stanice na úrovni podlahy v prostoru přilehlém k výrobnímu
prostoru povrchových úprav.
Rozvody pitné vody
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody o kapacitě 15 m3/hod pro napojení
oplachovacích van technologických linek, resp. pro přípravu pracovních procesních roztoků a
pro eventuální ruční ostřiky výrobků po aplikaci pracovních lázní.
Dále bude také napojeno výrobní zařízení na výrobu DEMI vody a hygienické bezpečnostní
sprchy u galvanizační linky, zneškodňovací stanice a přípravny chemikálií pro neutralizaci.
Ve výrobní hale je požadován přívod pitné vody DN25 pro mycí stroj na podlahu (+ vpusť/
výlevka).

68

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Ostrava, Útvar hlavního architekta, zn.: ÚHA/3439/06/Hod. z 3.8.2006
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „CTPark Ostrava – Hrabová
– Objekt O4 - Technologie provozu Hala 3“ je ekologicky přijatelný a lze jej
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Zároveň jsou vymezeny podmínky pro realizaci jednotlivých objektů v území včetně jejich
využití pro lehký průmysl.
Oznámení bylo zpracováno: 05/2007

Zpracovatel oznámení : Ing. Jarmila Paciorková
číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:

Spolupracovali:
Ing.Milan Číhala, TESO Ostrava, spol.s r.o.
K4, a.s. Brno
TMC-ČR, s.r.o., Brno

…….………………………….
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F. Doplňující údaje
CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 - Technologie provozu Hala 3
Půdorys 1.NP (zmenšeno)
Půdorys 2.NP (zmenšeno)
Výkres podhledu – výřez podhledu administrativa 3 (zmenšeno)
Půdorys 1 NP – výřez administrativa 3 (zmenšeno)
Dle K4, a.s. Brno, TMC- ČR, s.r.o.
Rozptylová studie č.E/1937/2007 „CTPark Ostrava – Hrabová – Objekt O4 - Technologie
provozu Hala 3“ Ing.Milan Číhala, TESO Ostrava, spol.s r.o.
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Ostrava, Útvar hlavního architekta, zn.: ÚHA/3439/06/Hod. z 3.8.2006
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.

