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Ú V O D 
 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Central Trade Park Ostrava – 
Hrabová – GDX Automotive“ je zpracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., e znění 
platných předpisů.  

Záměrem investora je umístění technologické linky firmy GDX Automotive s.r.o. do haly  
O 3, která bude součástí vymezené 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 O 3 je součástí I.etapy řešené průmyslové zóny.  

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 7.1 „Výroba nebo zpracování 
polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů 
s kapacitou nad 100 t/rok“.  

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
změně některých souvisejících zákonů je určeno pro účely zjišťovacího řízení podle § 7 
zákona č.100/2001 Sb. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor               CTP INVEST CZ, spol.s.r.o. 
     Central trade park 1571 

396 01 Humpolec 
 
Oznamovatel    CTP INVEST CZ, spol.s.r.o. 
Sídlo     Central trade park 1571 

396 01 Humpolec 
IČO     25179373 
DIČ     CZ25179373 
 
Oprávněný zástupce   Tomáš Jirků, construction director 
oznamovatele                
Ve věcech technických                      Pavel Janků, projekt manager 

tel 596711627 
fax 5967111631 

     e-mail petra.pivovarova@ctpinvest.cz 
 
Inženýrská organizace  INKOS Ostrava, s.r.o. 
     Havlíčkovo nábřeží 22 
     701 52 Ostrava 
     Ing. Šárka Pojerová 
     Tel. 596112573 
 
Projektant     K 4 a.s. 
     Kociánka 8/10 
     612 00 Brno 
     Ing.Alice Kostíková 
     Tel. 541126663 
     Fax. 541126610 
     e-mail kostikova@k4.cz 
 
B. Údaje o záměru     
I. Základní údaje                                                                                       
 
1. Název záměru   Central Trade Park Ostrava - Hrabová 

GDX Automotive 
2. Kapacita (rozsah) záměru  
 

Celková řešená plocha  76 976 m2 
Zastavěná plocha   23 286 m2 
(hala je součástí I.etapa realizace průmyslové zóny  
Ostrava Hrabová)  
Obestavěný prostor   222 381 m2 
Plocha komunikací       9 835 m2 
Plocha parkoviště       4 780 m2 
Kapacita parkoviště   200 míst 
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Z toho pro ZTP   10 míst  
                  
     Technologie    6 linek UHF 
          1 linka TPE  

Zahájení stavby   07/2006 
 
 
3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

Město Ostrava 
Katastrální území Hrabová     
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 
Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována na území města Ostravy, 
v k.ú. Hrabová  v lokalitě průmyslové zóny Ostrava – Hrabová, západně od rychlostní 
komunikace I/56 Místecká, jižně od stávajícího objektu firmy ASUS, připravované stavby 
haly O 6. Areál průmyslové zóny je celkově jižně od obchodní zóny s objekty obchodních 
center Makro a Tesco. V okolním prostoru průmyslové zóny jsou postupně stavěny ostatní 
halové objekty.   
V navrhovaném halovém objektu je připravován záměr umístit  provoz firmy GDX 
Automotive s.r.o.. 
Firma GDX Automotive s.r.o. se zabývá produkcí pryžových a plastových výrobků z oblasti 
automobilového průmyslu - zejména se jedná o těsnění karosérie a jednotlivých dílů, jako 
jsou těsnění dveří, těsnění přední i zadní kapoty, vedení okenních skel apod. Firma dodává 
výrobky pro automobily ŠKODA, AUDI, SAAB, OPEL, SUZUKI.  
 
Řešenou výrobu lze podle OKEČ klasifikovat následovně:  
GDX Automotive - provoz na výrobu pryžových výrobků pro autoprůmysl 
25.1  Výroba pryžových výrobků 
25.13  Výroba ostatních pryžových výrobků 
25.2  Výroba plastových výrobků 
34.3  Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory 
34.30  Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory 
 

Výrobní program v řešeném provozu bude zahrnovat následující položky výrobkových 
představitelů 
Tabulka č.1 

Název výrobku 
Vyráběné 
množství 

ks/rok 

Rozměry 
cm 

Hmotnost 
výrobků 

t/rok 

1. Těsnění vedení skel 1 152 000 80 5 2 7 000 
2. Těsnící lišty¨a prvky 1 407 600 200 5 5 9 500 
3. Těsnění bočních dveří 230 400 10 10 200 500 
4. Těsnění pátých dveří 105 600 10 10 200 300 
4. Těsnění kapoty 62 400 10 10 250 200 
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Výrobní program bude zahrnovat široký sortiment položek vyráběných ve velkosériových 
množstvích. Ojedinělé položky pak budou vyráběny v „kusových“ sériích produkované podle 
specifických požadavků těchto odběratelů.  
 
Objekt Haly GDX Automotive 
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V lokalitě zóny bylo při přípravě záměru uvažováno s výstavbou 8 – 12 průmyslových hal 
se zpevněnými plochami, účelovými komunikacemi a přípojkami inženýrských sítí. Část 
těchto objektů je v současnosti ve výstavbě a přípravě staveb. Areál průmyslové zóny 
navazuje na nově realizované a plánované investice města Ostrava, na něž časově navazuje 
postupná výstavba průmyslové zóny. Připravovanou investicí je prodloužená Mostní (mimo 
přímý vliv na provoz nové haly GDX Automotive), realizována již byla mimoúrovňová 
křižovatka (MÚK) rychlostní komunikace I/56 a ulice prodloužená Mostní.  
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. V současnosti jsou realizovány 
suché poldry (retenční nádrže). 
Zájmové území je plochou původně zemědělsky obdělávanou, v současnosti je plochou bez 
zemědělského využití.   
 
Místo pro realizaci stavby „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX 
Automotive“ - současný stav je zřejmé z fotodokumentace uvedené na titulní straně. 
 
Součástí realizace průmyslové zóny jsou veškeré příslušné inženýrské sítě. Na tyto sítě bude 
napojena nová hala, v níž bude realizován projekt „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – 
GDX Automotive“. Objekt haly s umístěním technologie výrobního závodu GDX 
Automotive bude respektovat navazující objekty připravovaných a stávajících staveb a 
napojení na inženýrské sítě realizované v rámci průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. 
Zároveň dopravní napojení  průmyslové zóny je napojením předmětného záměru v území a 
dopravní provoz zahrnoval dopravu související i s provozem haly v níž bude situován provoz 
GDX Automotive. Tyto charakteristiky byly posouzeny v předchozím oznámení dle  
zák.č. 100/2001 Sb.pro průmyslovou zónu Hrabová. Dopravní provoz související s provozem 
haly O 3 byl do celkového zhodnocení průmyslové zóny zahrnut v plném rozsahu. 
 
Předmětná stavba „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“ 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. 
V předmětné lokalitě již je v provozu ve směru k Hrabové objekt ASUS a prodejní objekty 
Makro a Tesco. Realizované stavby jsou zřejmé z následující fotodokumentace. 
V současnosti probíhá zjišťovací řízení pro Halu O 6, v níž je připravováno umístění 
technologie polygrafického průmyslu. 

Posuzován v rámci tohoto oznámení je záměr umístit do haly záměr „Central Trade Park 
Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ průmyslové zóny posouzené v rámci 
zjišťovacího řízení provoz  firmy GDX Automotive s.r.o., který zajišťuje výrobu těsnících 
systémů pro automobilový průmysl. Uvedená technologie spadá samostatně pod zjišťovací 
řízení (Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
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změně některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). dikci bodu 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, 
výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok“.  

Firma GDX Automotive s.r.o. se zabývá produkcí pryžových a plastových výrobků z oblasti 
automobilového průmyslu - zejména se jedná o těsnění karosérie a jednotlivých dílů, jako 
jsou např. těsnění dveří, těsnění přední i zadní kapoty, vedení okenních skel apod.  

Firma dodává výrobky pro automobily ŠKODA, AUDI, SAAB, OPEL, SUZUKI.  
 
Lokalita průmyslové zóny se jeví jako vhodná pro umístění technologie výrobního závodu 
GDX Automotive s.r.o.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 – výroby 
těsnících systémů pro automobilový průmysl je předmětem tohoto posouzení. 
Stavba „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“  
v průmyslové zóně s umístěním technologie výroby těsnících systémů nemá omezující vliv na 
stávající veřejné vybavení území. Bude objektem výrobního charakteru. V rámci kompletního 
areálu průmyslové zóny je řešena doprava související s průmyslovým využitím území, do 
tohoto systému bude provoz umístěný v hale začleněn.   
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 

Posuzovaná hala, v níž bude umístěn provoz firmy GDX Automotive s.r.o., je součástí 
průmyslové zóny Ostrava – Hrabová a je jednou z hal, které budou v průmyslové zóně 
postaveny a byly posouzeny včetně dopravního provozu v rámci zjišťovacího řízení 
zpracovaného v průmyslové zóně. Hala je součástí  průmyslové zóny, která vytváří ucelenou 
lokalitu s možností umístění jednotlivých objektů průmyslových hal. Umístění technologie 
výrobního závodu  GDX Automotive s.r.o. vyžaduje samostatné zjišťovací řízení.  
Lokalita je určená dle územního plánu pro možnost umístění lehkého průmyslu. Nové objekty 
a jejich provoz, včetně nové haly s provozem firmy GDX Automotive s.r.o. 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 stavby nové budovy v lokalitě zóny, 
odpovídající požadavkům realizované tiskárny. Byl zvolen modulární koncept budovy 
s možností budoucího rozšíření výrobní kapacity. 

Stavebně bude výrobní objekt a sociálně provozní vestavek navazovat na další dvě výrobní 
haly a bude použit stejný stavebně montážní konstrukční systém. Hotové výrobky budou 
dodávány odběratelům převážně tuzemsku a v Evropském regionu: z části do kompletačních 
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firem používajících výrobky do kompletních sestav, zčásti pak servisním organizacím jako 
náhradní díly. 

Výrobky budou dopravovány zabalené v kontejnerech a kartonech pro pozemní transport. 
Koncepce řešení výrobního procesu nepředpokládá skladování velkých objemů 
dovážených/nakupovaných dílů a komponent - uvažuje se skladovacími zásobami na cca 3-4 
týdny. 
 

Nová technologie firmy umístěná v hale GDX Automotive bude rozdělena na dva hlavní 
provozy: 

1.   přípravu směsí a linky vlastní výroby pryžových prvků (celkem 7 linek), z toho 6 linek 
UHF, 1 linka TPE. 

2.   provoz montáže a kompletace výrobků  

V montážním provozu pak budou v malosériových a kusových objemech také kompletovány 
na zakázku specifické prvky, event. kompletované podsestavy a nebo celé soustavy. 
 
Vstupní materiál do extruzních linek bude dopravován do vstupního skladu materiálu a odtud 
bude distribuován do navazující haly extruze. 

 
Příprava výstavby haly v rámci průmyslové zóny bude realizována na základě podmínek 
územně plánovací dokumentace a uspořádání ploch v území. Objekt haly bude respektovat 
požadovaný tvar staveb, respektovat napojení inženýrských sítí a napojení na komunikační 
systém. 
V okolí se nevyskytuje obytná zástavba, jsou zde situovány pouze průmyslové obchodní a 
skladové areály.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z hal průmyslové zóny, do níž bude umístěna 
technologie  výrobního závodu firmy GDX Automotive s.r.o. s výrobou těsnících systémů pro 
automobilový průmysl, 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 záměru stavby GDX 
Automotive v jedné z hal průmyslové zóny bude přesně specifikovat umísťovanou technologii 
z hlediska možných vlivů předmětné technologie na okolní prostředí. 
 
 

7. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Příprava území 

 
Na pozemku pro stavbu haly určené pro umístění provozu GDX Automotive bude provedena 
skrývka zemin. Zeminy budou uloženy na vymezeném prostoru průmyslové zóny. 
Zabezpečeno bude jejich ošetření pro zamezení zaplevelení do konečného uplatnění při 
náhradním využití. Konečné uplatnění bude řešeno na základě dispozic orgánu ochrany půdy.  
Navržena  je skrývka ornice dle pedologického průzkumu o mocnosti 0,24 m. V zájmovém 
prostoru je vymezena plocha pro dočasnou deponii skrytých kulturních zemin (I.etapa). 
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Stavba jednotlivých objektů a komplexně celé zóny si vyžádá přiměřené terénní úpravy. 
Řešena bude možnost výsadby zeleně.  
Jednotlivé objekty průmyslové zóny, tedy i předmětné haly, budou napojeny na veřejné sítě 
v majetku města. Tyto jsou vedeny v páteřní komunikaci zóny. Rovněž pitná voda bude 
zabezpečena  přípojkou z městského vodovodního řadu, přívod je veden v koridoru 
inženýrských sítí procházející podél páteřní komunikace. Splaškové vody budou svedeny 
splaškovou kanalizací do městské stoky.  
Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže, odkud budou řízeně vypouštěny do 
Šídloveckého potoka.  
Horkovodní přípojka pro stavbu haly bude vybudována napojením z horkovodního řadu v ul. 
Na Rovince (kolaudace  03/2006), vlastníka Dalkia, a.s.).  
 
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 návrh dopravního 
napojení haly.  
 
Doprava haly GDX Automotive 

Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován převážně nákladními automobily nebo 
menšími nákladními skříňovými automobily.  

Předpokládá se frekvence maximálně cca 6-8 nákladních automobilů a 12-14 dodávek za den 
pro dopravu vstupního materiálu. Hotové výrobky pak budou vyskladňovány výhradně na 
paletách nebo v kontejnerech ve frekvencích cca 10-14 nákladních skříňových automobilů a 
10-15 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 2-4 ks elektrických vysokozdvižných vozíků o 
nosnosti 1,4 t, z části potom ručními manipulačními vozíky. Dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižných vozíků bude zabezpečeno na expedičních a manipulačních plochách u 
skladů. 

S uvedeným množstvím dopravy se v rámci posouzení průmyslové zóny uvažovalo a je plně 
v souladu s předpokládanou dopravou uplatněnou v rámci posouzení celé zóny. 
 
Vlastní objekt zahrnuje  následující stavební objekty a provozní soubory: 
 

SO 01  Výrobní hala GDX 
SO 11   Příprava území 
SO 12   HTÚ 
SO 13  Komunikace a zpevněné plochy 
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SO 14  Kanalizace splašková  
SO 15  Dešťová kanalizace  
SO 16  Přípojka vody 
SO 17  Plynovodní přípojka  
SO 18  Přípojka VN  
SO 19  Trafostanice 
SO 20  Telefonní přípojka 
SO 21  Horkovodní přípojka 
SO 22  Venkovní osvětlení  
SO 23  Venkovní a sadové úpravy  

 
PS  01  Trafostanice - strojní vybaven 
PS 02  Technologie výroby 

 
Z uvedených objektů vyplývá možný vliv řešení vlastní stavby haly.  
 
Stavební objekt GDX Automotive bude řešen jako stavební monoblok o rozměrech  
288 x 96 (72) m  s dvojpodlažním administrativním, provozním a sociálním vestavkem o 
rozměru 156 x 12 m.  
Světlá výška výrobní haly bude 7 m. 
 
Vlastní výrobní prostor objektu je pak možné rozčlenit na následující plochy: 

 
- sklad vstupního materiálu       1 152 m2 

- provoz extruze (vytlačování)     9 468 m2 

- mezisklad polotovarů        1 152 m2 

- výroba Zafira FeFu FD+RD          486 m2 

- výroba VW Golf A5 FSA          361 m2 

- výroba Audi AB5T FSA           300 m2 

- výroba Audi D3              604 m2 

- výroba Golf A5                92 m2 

- výroba Audi AB5T Dichstucke            92 m2 

- výroba VW D1, Suzuki FSI, Zafira FSA        440 m2 

- výroba Audi B8           1 490 m2 

- výroba Saab 9-3 FeFu FD           174 m2 

- výroba Saab 9-3 FeFu FD           247 m2 

- výroba Saab 9-3 FSA, Saab 9-5 FSA       336 m2 

- výroba Saab 9-5 FeFu FD+RD+Offline coating    465 m2 

- výroba Škoda A5 FeFu FD         320 m2 

- výroba Škoda A5 FeFu RD         575 m2 

- výroba Golf A5 "Serbia"         730 m2 

- výroba ostatní                 200 m2 

- sklad hotového materiálu        1 956 m2 

- pomocné provozy            540 m2 

- PT dílna                        450 m2 

- kontrola kvality            212 m2 

- dílna údržby            450 m2 

- míchání, příprava směsí                      238 m2 
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- venkovní přístřešek                   1 440 m2 

 

- šatny                                 1 100 m2 

- administrativa                    1 000 m2 

- jídelna, kantýna         270 m2 

- recepce                        90 m2 

- komunikační a manipulační plochy     podle potřeby 

 

Pro přísun materiálu do výrobní haly budou vybudovány manipulační rampy (na úrovni  
-1,2 m) s vyrovnávacími můstky s mechanickými těsnícími límci a vratové vstupy o 
rozměrech 4,0 x 4,5 m na úrovni ±0,00. 
 

Technologie závodu GDX Automotive 

Technologie bude rozdělena na dva hlavní provozy: 

1. Příprava směsí a linka vlastní výroby pryžových prvků zahrnující celkem 7 linek:  
      6 linek UHF (ultra high frequench – mikrovlné neviditelné záření) 
    1 linka TPE (termoplastický eleastomer) 

2. Montáž a kompletace výrobků 
 
Vstupní materiál pro extruzní linky bude dopravován do vstupního skladu materiálu a odtud 
bude distribuován do navazující haly extruze. 
 
Technologie UHF linek ( 6 ks linek) 
 
Rozčlenění technologie: 

Dávkování 
Vytlačování 
Vulkanizace 
Nanášecí sekce 
Vytvrzovací sekce 
Flokovací sekce 
Sušící sekce 
Fáze sekání předdílem 
Konfekční část 

 
Dávkování 
Vstupní materiál bude nakupován ve formě již hotových syntetických kaučukových směsí na 
bázi EPDM (ethylen propylen dienový kopolymer) ve formě granulí, které se dávkují 
centrálním vakuovým dávkováním nebo ve formě vytlačovaných pásků, které se dávkují do 
vytlačovacích strojů přímo z manipulačních jednotek. 
Vytlačování  
Pro vytlačování extruzi se používají 1 až 3 šnekové vytlačovací stroje (duplex, triplex) na 
jeden výrobek (dle počtu a druhu směsí). Směs se ve vytlačovacím stroji postupně zahřívá od 
50 do 80°C, homogenizuje na plastický stav a je vytlačována přes vytlačovací hlavu 
specifickou pro každý typ výrobku.  
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Vulkanizace 
Tvarová fixace výrobku z plastického materiálu na elastický se provádí vulkanizací za 
působení tlaku a teploty. K vulkanizaci dochází v soustavě uzavřených tunelů, profil je 
unášen na teflonovém pásu pomocí následujících technologických procesů: 

1. šokový tunel vytápěn plynovým hořákem (teplota 250 až 300°C), 
2.UHF tunelem,  kdy je energie dodávána mikrovlnným zářením 4 x 6 kW  
    magnetrony +  plynovým hořákem (teplota kolem 250°C), 
3. horkovzdušný tunel vytápěn plynovým hořákem (teplota 250 až 280°C) 

 
Nanášecí sekce 
Povrchové úpravy výrobků jsou prováděny v boxech nanášecích sekcí, kdy po zvulkanizování 
profilu jsou na těsnění nanášeny silikonové nebo polyuretanové laky nebo primery z důvodu 
snížení koeficientu tření vyrobených těsnicích systémů. Vlastní dávkování nanášených 
přípravků je prováděno pomocí peristaltických, membránových čerpadel nebo tlakových 
zařízení.  
 
Vytvrzovací sekce 
Vysušení a vytvrzení naneseného laku je pak prováděno v sušící sekci, která je tvořena 
uzavřenými horkovzdušnými tunely (vytápěnými plynovými hořáky) s pracovní teplotou 200 
až 220°C). 
 
Flokovací sekce 
Ve flokovací sekci linky je profil buď mechanicky nebo výbojem aktivován s cílem zvýšit 
povrchové napětí profilu. V další je na profil aplikováno adhesivum (lepidlo), jehož účelem je 
zajistit dostatečnou soudržnost mezi profilem a floky (PES vločky). V poslední fázi jsou do 
adhesiva pneumaticky a elektrostaticky nastřelovány PES vločky. 
 
Sušící sekce 
Po nanesení vrstvy floků je povrch stabilizován v uzavřených infra červených tunelech při 
teplotě 220°C v sušící sekci.  
 
Fáze sekání předdélek 
Hotový profil je pak dokončován v poslední sekci linek: 

- profil je mechanicky čištěn polyamidovými kartáči 
- chlazení profilu na teplotu 50°C 
- hlavní odtah profilu v lince + sekání na předdélky polotovarů 
- operátor ukládá profily do manipulačních jednotek 

 
Konfekční část 
V montážní (konfekční) části provozu jsou předdélky polotovarů z extruze se nasekány na 
přesné délky a výseky nutné pro zástavbu na karoserii. Používány jsou jednoúčelová 
pneumatická vysekávací zařízení. Následně se pak nasekané díly vulkanizují v rozích (těsnění 
vedení skel) nebo se vulkanizují koncovky (stírací těsnění) na hydraulických vstřikolisech. Na 
bočních dveřích je těsnění dveří spojeno do uzavřeného profilu na spojovacích svařovacích 
automatech (používány jsou infračervené zářiče). Poslední operací je začišťování přetoků, 
kontrola dílů a balení již hotových výrobků do zákaznických palet. 
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Situace stávajícího odpovídajícího provozu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologie TPE linky (1 linka) 
 
Vstupní suroviny termoplasty ve formě granulí  - termoplastické eleastomery (TPE), 
polypropylen (PP) jsou vysušovány v horkovzdušných silech při teplotě 80°C  po dobu 3 
hodin 
Granule jsou dopravovány do vytlačovacích strojů vakuovým dávkovacím systémem. 
 
Vlastní vytlačování se provádí na 1 až 3 šnekových vytlačovacích strojích (duplex, triplex) na 
jeden výrobek (dle počtu a druhu směsí), kdy se směs ve vytlačovacím stroji postupně zahřívá 
k dosažení plastického stavu od 170°C do 210°C. Tvar výrobku je vytvářen přes vytlačovací 
hlavu na konci extruderu  - hubice specifická pro jednotlivé tvarové typy výrobku. 
 
Chlazení a kalibrace výrobků je prováděna v 1 až 4 ks kalibrů, které dávají profilu finální 
tvar, po kalibraci se profil chladí v chladicí vaně. Následně je povrch profilu aktivován 
s cílem zvýšit povrchové napětí buď výbojem nebo primerem (pro tuto aplikaci je nutno profil 
předehřát na cca 80°C a po nanesení opět zahřát na tuto teplotu – sušení primeru). Pro 
nanášení primeru jsou používány tlakové nádoby. 
 
Ve flokovací sekci se na profil aplikuje adhesivum (lepidlo) jehož funkcí je zajistit 
dostatečnou soudržnost mezi profilem a floky (PES vločky), v poslední fázi se do adhesiva 
nastřelují pneumaticky a elektrostaticky PES vločky. 
 
V sušící sekci linky se pak povrch po nanesení vrstvy floků povrch stabilizuje v uzavřených 
infra červených tunelech při teplotě 100 až 110°C. 
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Na konci linek je již hotový pás profilu mechanicky čištěn polyamidovými kartáči a 
odtahován z linky a sekán na předdélky polotovaru. Operátor linky pak ukládá hotové profily 
do speciálních manipulačních jednotek. Profily se pak suší při kondicionaci  v horkovzdušné 
pece po dobu 30min při teplotě 120°C. 
 
Profily vyrobené v extruzní hale jsou umístěny do meziskladu polotovarů, odkud jsou podle 
členění jednotlivých výrobních programů zaváženy do jednotlivých konfekčních buněk.  
 
V montážním (konfekčním) provozu jsou předdélky z extruze nasekány na přesné délky a 
výseky nutné pro zástavbu na karoserii. Jsou používány jednoúčelové pneumatické 
vysekávací zařízení. Tyto nasekané díly se vulkanizují v rozích (těsnění vedení skel) nebo se 
vulkanizují koncovky (stírací těsnění) na hydraulických vstřikolisech. U technologie TPE jsou 
požívány také obstřiky skel. Poslední operací je začišťování přetoků, kontrola dílů, balení do 
zákaznických palet. 
 
Zde dochází ke kompletaci a již hotové díly uložené do zákaznických obalů jsou 
transportovány do výstupního skladu. Výstupní sklad plní i funkci vstupního skladu pro 
materiál a komponenty používané v konfekci. 
 
Spotřeba materiálu a řešení skladování 
 
Ve skladovací části objektu a ve výrobní hale budou skladovány položky materiálu uvedené 
v následující tabulce. 
Tabulka č.2 

Pol. Název popis 
Roční 

spotřeba 
Skladované 

množství Způsob uložení 

1. Komponenty EPDM - surový kaučuk 5 100 t 500 t Granule, pásky v kovových, drátěných 
nebo na dřevěných paletách stohované 
nebo v regálovém skladu 

2. Komponenty, granulát TPE  500 t 50 t PE pytle na Europaletách v regálovém 
skladu 

3. Komponenty, granulát  PP  90 t 10 t pytle na Europaletách v regálovém skladu 
4. Komponenty, granulát PE 3 t 1 t pytle na Europaletách v regálovém skladu 
5. Komponenty, granulát PVC 1 000 t 100 t Pytle v kovových, drátěných nebo na 

dřevěných paletách stohované nebo 
v regálovém skladu 

6.  Vločky, vlákna PES, Pa 60 t 6 t Kartony na dřevěných paletách 
v regálovém skladu 

7. Kovové pásky, svitky a sloupky 3 500 t 400 t Drátěné nebo dřevěné Europalety 
stohované nebo v regálovém skladu 

8.  Autoskla 4 500 t 400 t Kovové palety stohované nebo 
v regálovém skladu 

9. Textilní a skleněné kordy, vlákna, 
pásy 

2 500 t 300 t Kartony na dřevěných paletách stohované 
nebo v regálovém skladu 

10.  Obalový materiál 300 t 30 t Kartony na dřevěných paletách stohované 
nebo v regálovém skladu 

11. Nehořlavé chemikálie, komponenty 
výrobků 

6 t 1 t Kanystry 20/40 kg, kartony na dřevěných 
paletách stohované nebo v regálovém 
skladu 

Ve skladu hořlavin a chemikálií budou skladovány v samostatném oddělené skladu hořlavin 
následující položky materiálu. 
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Pol. Název popis 
Roční 

spotřeba 
Skladované 
množství 

Způsob uložení 

1. Lepidla, lepící pásky a komponenty 
pro lepení  

25 t 3 t Plechovky, sudy 10/20/50/200 kg 

2. Ředidla, čistící rozpouštědlové 
přípravky  

25 t 3 t Plechovky, kanystry, sudy 10/20/50/200 
kg 

3. Nátěrové hmoty  65 t 7 t Plechovky, kanystry, sudy 10/20/50/200 
kg 

4. Tmely a komponenty tmelů 20 t 3 t Plechovky, kanystry, sudy, PE sáčky, 
pytle 10/20/50/200 kg 

 
Používané chemické látky 
Tabulka č.3 

Typ zdroje 
znečišťování 
ovzduší Obchodní název 

Nebezpečná 
vlastnost Pozn: 

Množství za 
rok v závodě  
O Hrabová 

t/rok 

Podíl 
těkavé 
složky 

Množství 
těkavé složky 

velký zdroj 2 Aceton  vysoce hořlavý 
H9, H12, 

Příbor 17 100% 17,00 
Plyn Acetylen extrémně hořlavý PR 90 (Mpa)   
malý zdroj Acheson Hardener 1 zdraví škodlivý   0,8 43% 0,34 

Pasta Totalseal 3068 
Karcinogen Kat.2, 
zdraví škodlivý 

D, H9, 
Příbor 22  0,00 

velký zdroj Cuvertin 315 
zdraví škodlivý, 
hořlavý H9, H12 0,6 87% 0,52 

velký zdroj Cuvertin K14 
zdraví škodlivý, 
vysoce hořlavý   0,2 70% 0,14 

velký zdroj CuvertinX 8536 zdraví škodlivý   4,2 87% 3,65 
malý zdroj CuvertinX 8568 zdraví škodlivý   1,5 87% 1,31 

malý zdroj Emralon TW-400 
vysoce hořlavý, 
dráždivý   8,2 75% 6,15 

velký zdroj Flocksil 1506 T 
zdraví škodlivý, 
vysoce hořlavý H12 9 71% 6,39 

malý zdroj Chemlok 144 

zdraví 
škodlivý,vysoce 
hořlavý   0,96 90% 0,86 

malý zdroj Inkoust 1039 
vysoce hořlavý, 
dráždivý   6 (l) 80% 0,00 

malý zdroj Isopropylalkohol 
vysoce hořlavý, 
dráždivý   240 (l) 100% 0,24 

malý zdroj 
Isopropylalkohol + 
destilovaná voda 

vysoce hořlavý, 
dráždivý   240(l)+6   

granule Kezadol Gr dráždivý H12(válc.) 2,85  0,00 

velký zdroj 
Klübertop TH 01, 
složka B dráždivý   0,55 <5%  

plyn Kyslík oxidující PR 90 (Mpa)   

pasta MOS pasta 
vysoce hořlavý, 
dráždivý   0,003  0,00 

malý zdroj MEK 
dráždivý, vysoce 
hořlavý H12 60 (l) 99% 0,06 

granule Mixland DPG 75 
dráždivý, 
nebezpečný pro ŽP 

D, 
H12(válc.) 0,11  0,00 
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granule Mixland MBTS 70 dráždivý 
D, 

H12(válc.) 0,004  0,00 
mobilní Nafta motorová zdraví škodlivý   8000 l   

čistidlo Novalon žíravý 
H9, H12, 

Příbor 1200 (l)   

velký zdroj Parflock P 11 
zdraví 
škodlivý,hořlavý H12 19,5 48% 9,36 

malý zdroj Polyprime T9 
vysoce hořlavý, 
zdraví škodlivý   0,01 82% 0,01 

granule Rhenogran CBS 80 dráždivý H12(válc.) 0,975  0,00 
granule Rhenogran Geniplex 80 zdraví škodlivý H12(válc.) 0,012  0,00 

granule Rhenogran MBT 80 
dráždivý, 
nebezpečný pro ŽP H12 (válc) 0,0155  0,00 

malý zdroj Ředidlo 5100 
vysoce hořlavý, 
dráždivý 

H9, H12, 
Příbor 120 (l) 95%  

malý zdroj Ředidlo 5152 
vysoce hořlavý, 
dráždivý 

H9, H12, 
Příbor 260 (l) 97%  

malý zdroj Ředidlo 5191 
vysoce hořlavý, 
dráždivý 

H9, H12, 
Příbor 120 (l) 95%  

sekundové lepidlo Sicomet 40 dráždivý 
H9, H34, 

Příbor 0,09  0,00 
sekundové lepidlo Sicomet 8300 dráždivý   0,09  0,00 

malý zdroj SIKA Primer 206 GP 
vysoce hořlavý, 
zdraví škodlivý   0,43 96% 0,41 

velký zdroj 2 Technický benzín 
vysoce hořlavý, 
zdraví škodlivý 

H9, H12, 
H 

34,Příbor 21,5 100% 21,50 

  
Technický benzín s 
Antiluxem 

vysoce hořlavý, 
zdraví škodlivý   21,5+0,06   

malý zdroj Technický Líh vysoce hořlavý   4 (l) 100% 0,00 
malý zdroj Technosol extrémně hořlavý   500 (l) 80% 0,40 

velký zdroj urychlovač B6 
zdraví škodlivý, 
vysoce hořlavý H12 0,4 90% 0,36 

velký zdroj urychlovač B7 
zdraví škodlivý, 
vysoce hořlavý H9, H12 0,23 90% 0,21 

velký zdroj WSC 4009 zdraví škodlivý H9 0,2 75% 0,15 
malý zdroj WSC 4029 B dráždivý   0,45  0,00 
malý zdroj WSC 4029 C dráždivý   2,5  0,00 

malý zdroj WSC 4029 D 

zdraví 
škodlivý,nebezp. 
pro ŽP   0,08  0,00 

velký zdroj XC 89-A 3399 zdraví škodlivý H9 0,008 91% 0,01 

velký zdroj XC 9603 
vysoce hořlavý, 
dráždivý H9 0,07 75% 0,05 

velký zdroj Xylen 
dráždivý, zdraví 
škodlivý H9, H12 1,3 100% 1,30 

 
Celkem ve velkých i malých zdrojích bude naneseno za rok 69,7 tun těkavých látek  
ve smyslu zákona 86/02 Sb.Σ 70,45 
     
Poznámka k typům zdrojů: 
 velký zdroj - podlahové boxy vybavené koncovým zařízením k odstranění zápachu a  
                          těkavých látek 
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 velký zdroj 2 - pracoviště odmašťování mimo odmašťovnu (ve smyslu přílohy č.2 vyhl.  
                          355/02 Sb. v platném znění 
     malý zdroj - bodové zdroje , které technicky ani organizačně nelze spojit dohromady 
                           lakovací boxy aplikace vodou rozpustných laků (obsah těkavé složky < 5%     
                           hmotnostních)  42 
 
Chemické složení základních používaných látek  
Tabulka č.4 
Obchodní název Nebezpečná vlastnost Složení R věty 
Acetylen F+extrémně hořlavý Acetylén min 99 %  R věta: 5-6-12  

S věta: 9-16-33 
Acheson Hardener 
1 

Xn zdraví škodlivý 
 

Alifatický polyisokyanát > 50 % Xi 
Hexamethylendiisokyanát < 0,5 T 
Xylen 10-25 % Xn 
1-methoxy-2-propanolacetát xi 
ethylenbenzen F+Xn 

R věta: 43 
R věta: 23-36/37/38-
42/43 
10-20/21-38 
R věta: 10-36 
R věta: 11-20 

Totalseal 3068 Xn zdraví škodlivý 
 

Karcinogen kat.2 
Bostik 3068/3  
Alifaticko/aromatická směs 
uhlovodíků 10 % T 

R věta: 45-65  
S věta: 5-45 

Cuvertin 315-23 Xn zdraví škodlivý 
F hořlavý 

Xylen (směs isomerů) 7 - < 25 % 
Xn 
Ethylenbenzen < 20 % Xn, F 
Methylisobutylketon < 20 % Xn, F 
2-Methoxy-1-methylethylacetát < 
20 % Xi 
Diphenylmethan-4,4´-diisokyanát 1-
3 % Xn 

R10 
R20/21 
R36/37/38 
R42/43 
R66 

Cuvertin K14 Xn zdraví škodlivý 
F vysoce hořlavý 

Xylen ( směs isomerů ) > 25 % 
4-methylpentan-2-on, 20 % 
 
Ethylbenzen, 10 % 
Dibutylcíndiacetát <20 % 
Bis(acetoxydibutylcín) oxid <10% 
2-methoxy-1-methylethylacetát, 5-
10% 

R věta: 20/21-10-38 
R věta: 11-20-36/37-
66 
R věta: 11-20 
R věta: 25-50 
R věta: 25-50 
R věta: 10-36 
 

CuvertinX 8536 Xn zdraví škodlivý 
 

Xylen (směs isomerů) > 25 %  Xn 
Etylenbenzen < 20 %  Xn, F 

R věta: 10/21-38 
 
R věta: 11-20 

CuvertinX 8568 Xn zdraví škodlivý 
 

  Xylen ( směs isomerů ) > 25 % 
 

  R:věta: 20/21-10-38 
 

Emralon TW-400 F vysoce hořlavý 
Xi dráždivý 
 

pigmenty v rozpouštědlech 1-
ethoxy-2-propylacetát  
25-50 % 
4-hydroxy-4-methylpentan-2on Xi 
10-25 % 
a-butylacetát 10-25 % 
butanol 5-10 % F+ Xi 

R věta: 10 
 
 
R věta 10-36 
 
R věta: 10-66-67 
R věta: 11-36-66-67 

Emralon TW-422 Xi dráždivý 
 
 

Pryskyřice v rozpouštědle 
Organický silanester >50 % Xi 
Methanol < 1 F+T 

R věta: 36/38 
R věta: 11-23/24/25-
39/23/24/25 

Emralon TW-470 Xi dráždivý 
 

pigmenty A-methyl-2-pyrrolidon 5-
10 % Xi 
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1-5 % 

R věta: 36/38 
 
R věta: 36 
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Xi 
mastný alkohol polyglykolether 1-5 
% Xn 
derivát pentamethyl-4-piperidyl 
sebakátu < 1 
derivát hydroxyfenylbentriazolu 1-5 
% Xn+N 

 
R věta: 21/22-38-41 
 
R věta: 43-50/53 
 
R věta: 48/22-43-
51/53 

Flocksil 1506 T Xn zdraví škodlivý 
F vysoce hořlavý 

Toluen< 40 % 
Xylen 7-<25 % 
Ethylenbenzen < 5 % 
Ethylacetát < 10 % 
Diptenylmethan 4,4´diisokyanát 1 – 
3 % 

R-věta:11-20 
R-věta:20/21-10-38 
R-věta:11-20 
R-věta:11-36-66-67 
R-věta:36/37/38-20-
42/43 

Inkoust 1039 F vysoce hořlavý 
Xi dráždivý 

Butanon – 2:  
METHYLETHYLKETON, 60- 
100% 

R věta: 36, 66, 67 

Isopropylalkohol F vysoce hořlavý 
Xi dráždivý 

Isopropylalkohol méně 99  R věta:11-36-67 

Klübertop TH 01, 
složka B 

Xi dráždivý 
 

Aliphatic polyisocyanate 50-100 % 
Xi 
Hexan-1,6-diyl-diisokyanát ≤ 0,25 
%, T 

R věta: 43-52/53 
 
R věta: 23-36/37/38-
42/43 

Kyslík O oxidující Kyslík > 99,5 % R věta: 8, S věta: (2) 
17 

Luvopor OB 80% 
paste 

F vysoce hořlavý 4,4-oxiddi(benzol- 
sulfanohydrazid) 
80 % 

R věta: 11 

Mixland DPG 75 Xi dráždivý 
 N nebezpečný pro životní 
prostředí 

1,3 - difenylguanidin 
75 % 

R 22-36/37/38-51/53-
62 

Novalon C žíravý hydroxid draselný 5-6  
C12-C15 Pareth -7<5 

R věta: 35 
R věta: 6/38 

Parflock P 11 Xn zdraví škodlivý 
F hořlavý 

Ethylacetát 1 - 5% 
Xylen  30 - 60% 
Polymer uretanu 30 - 60%  

R věta: 11-36-66-
67 
R věta: 10-20/21-38
R věta: 20/21-36-42 

Polyprime T9 F vysoce hořlavý 
Xn zdraví škodlivý 

Benzín (ropný), 50,0 - <= 100,0 
%hydrogenačně odsířený, lehký, 
dearomatizovaný 
Benzinová frakce (ropná), 
hydrogenovaná těžká, 12,5 - < 20,0 
% 
Xylen 5,0 - < 7,0 % 
Saze 1,0 - < 3,0 % 

Xn  R65 
 
 
Xn  R65 
 
 
Xn  R10, R20/21, R38 
 

Renoprogal Xn zdraví škodlivý Cyklohexanon 60 % Xn 
 
Xylen 10 % Xn 

R věta: 10-20 
R věta: 10-20/21-38 

Rhenogran ZAT-
70/G 

C žíravý Dialkyl-dithio-fosforečnan 
zinečnatý 55 % 
Cyklohexylamin 15 % C 
Polymerní pojivo a klouzovací 
přísada 

 
 
R věta: 10-21/22-34 

Rhenogran CBS 80 Xi dráždivý 
 

A-cyklohexyl-2-
benzothiazolsulfenamid 80 % Xi A 
Polymerní pojivo a klouzovací 
přísada 20 % 

R věta: 43-50/5 
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Rhenogran 
Geniplex 80 

Xn zdraví škodlivý 
 

Dokyanátodiamin zinečnatý 80 % 
Xn, N 

R věta: 22-41-42/43-
50 

Rhenogran MBT 
80 

Xi dráždivý 
N nebezpečný pro životní 
prostředí 

2-merkaptobenzthiazol 80 %  Xi, N 
ether mastného alkoholu a 
polyglykolu 2 % Xn 

R věta: 43-50/53 
R věta: 22-36/38 
 
 

Ředidlo 5100 F vysoce hořlavý, dráždivý Ketonové ředidlo 
4-butanon > 90 F, Xi % 

R věta: 11,36, 66, 67 
S věta: 2-9-16 

Ředidlo 5152 F vysoce hořlavý, dráždivý Ketonové ředidlo 
4-methyl-2-pentanon < 2 % 

R věta: 11,36, 66, 67 
S věta: 2-9-16 

Technický benzín F vysoce hořlavý, Xn 
zdraví škodlivý 
 

Nízkovroucí hydrogenační 
rafinovaný benzín ≤ 100 % m/m 
Xn, F 
 
Benzen ≤ 0,1 % m/m 

R věta: 11-65 
S věta: 2-9-16-23-24-
29-33-43-45-46-53-
61-62 
R věta: 11-45-
48/23/24/25, S věta: 
53-45 

WSC 4029 B Xi dráždivý 
 

1,2-benzisothiazolin-3-one 0,10 - 
<0,25 % Xn, N 

R věta: 22, 38, 41, 43, 
50 

WSC 4029 C Xi dráždivý 
 

Aminoetylaminopropylpolysiloxan 
10- < 12,5 % Xi 
Alkylfenolový etoxylát 1 – 3 % Xi 
1,2-benzisothiazolin-3-one 0,10-
0,25 % 

R       věta: 36 
 
R věta: 41 
R věta: 22, 38, 41, 43, 
50 

WSC 4029 D Xn zdraví škodlivý 
N nebezpečný pro životní 
prostředí 

Dibutylcindylaurát 50 - ≤ 100 X A 
Dibutylcinoxid 30 - ≤ 50 Xn N 
 

R věta: 36/38, 48/22, 
50/53 
R věta: 22, 48/22, 51, 
53 

XC 89-A 3399 Xn zdraví škodlivý 
 

Směs isomerů xylenu 50 - ≤ 100 Xn 
Ethylbenzen 12,5-< 20 % F Xn 

R věta: 10, 20/21, 38 
 
R věta: 11, 20 

XC 9603 F vysoce hořlavý 
Xi dráždivý 

2-propanol 50 - ≤ 100 F Xi R věta: 11, 36, 67 

 
Provozní činnost v řešeném provozu bude probíhat v trojsměnném provozu režimu. Celkový 
přehled nasazení pracovníků po směnách bude následující:  
Tabulka č.5 

 1.směna 
muži/ženy 

2. směna 
muži/ženy 

3. směna 
muži/ženy 

celkem 
muži/ženy 

Výrobní provoz 33/40 33/38 33/38 99/116 
Montáž 127/130 97/92 87/92 311/314 
Manipulace, doprava, skladování 3/1 3/1 -/2 6/4 
Mistři, řízení výroby 4/- - - 4/0 
Administrativa  51/33 - - 51/33 

Celkem 218/204 133/131 120/132 471/467 

 

Celkem se předpokládá, že v řešeném provozu bude pracovat 938 pracovníků, z toho 850 
výrobních (434 žen a 416 mužů) a 88 pracovníků v THP profesích a v administrativě. 

Pozn.: v rámci propočtu (voda ..) je používána průměrná hodnota 900 pracovníků). 
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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. Celkový 
instalovaný příkon technologických strojů a zařízení bude cca 10980 kVA (z toho pro dílnu 
extruderů 3425kW, pro montážní provoz 5350kW a pro ostatní provozy 2205kW), průměrná 
spotřeba technologických zařízení pak bude 6500kW.  
 
Rozvod slaboproudu (ve výrobní hale a přístavcích) 
Telefonní přípojky a zásuvky LAN budou vybudovány v požadovaných prostorech 
výrobních, skladovacích a pomocných provozů v celkovém počtu 110 ks, z toho pak 56 
zásuvek LAN a 54 míst napojení telefonických přípojek. 
 
Vzduchotechnické rozvody  
Komplexní výměna vzduchu v hale a ve skladové části, jeho předehřev a úprava bude řešena 
podle hygienických předpisů a ČSN 730560. Zvláštní odsávání bude vybudováno pro 
jednotlivá technologická výrobní pracoviště v objemech 141 000m3/hod pro provoz extruze a 
odtah 31 250 m3/hod z pracovišť montážního provozu.   
Další lokální odtahy tepelných emisí pak budou od pomocných technologických provozů – 
odtahy z kompresorovny, výměníkové stanice, kotlů pro výrobu páry, místnosti vakuových 
pump. 
 
Rozvody stlačeného vzduchu a vakua 
Pro potřeby technologie bude vybudována ve stavebně odděleném prostoru kompresorovna se 
třemi kompresory a úpravna stlačeného vzduchu s max. výkonem 3 630m3/hod pro provoz 
extruze a 1 875 m3/hod pro montážní provoz, pracovní tlak bude 8 bar. Po výrobní hale budou 
provedeny zokruhované potrubní rozvody se sestupnými odbočkami na technologická 
pracoviště. 
Pro dopravu materiálu bude třemi pumpami ve vakuové stanici vytvářeno vakuum a 
potrubním rozvodem dopravováno k technologickým linkám provozu extruze. 
 
Rozvody chlazení v hale  
Pro chlazení extruderů a lisů v montážním provozu budou instalovány potrubní rozvody 
chladící vody cca DN 180-200 a prvky chladících agregátů o chladící kapacitě cca 2,5MW. 
Sklad surového kaučuku a používaných chemikálií bude dochlazován na teplotu podle 
technických parametrů skladování používaných látek. 
 
Rozvody pitné vody 
V provozu extruderů a v pomocných provozech bude instalován rozvod pitné vody pro 
přípravu technologických roztoků, pro výrobu DEMI vody, pro výrobu páry a pro mycí stroj 
na podlahu (+ vpusť/ výlevka).  
 
Rozvody zemního plynu 
Pro technologické potřeby provozu extruze bude k technologickým strojům a zařízením a pro 
výrobu technologické páry pro autokláv přiveden zemní plyn 5kPa s celkovou spotřebou 350 
m3/hod.  
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Potrubní rozvody granulátu 
Pro přípravu technických směsí a pro dopravu granulátu budou instalovány potrubní rozvody, 
dopravovaný materiál bude do potrubí nasáván vakuem (z rozvodu vakua).  
 
Rozvody topení 
Ve výrobní prostorách je požadována min. teplota prostředí 18oC, ve skladovací hale 
kaučukových směsí pak teplota do 25-30oC. 
 
Sadové úpravy 
V návrhu sadových úprav jsou řešeny plochy pro vegetační prvky. Jedná se o vegetační 
plochy u vstupů a na parkovištích a liniové plochy po obvodu areálu. Plochy vstupů plní 
především funkci estetickou. Travnaté plochy budou doplněny solitérními stromy a skupinami 
okrasných keřů. Liniové plochy po obvodu areálu budou plnit funkci izolační. Podél 
komunikace v ul Na Rovince (východní strana areálu) a ul. Mostní (jižní strana areálu) bude 
jednořadá alej z vysokokmenných stromů – rody  Acer, Tilia. Na severní straně bude vysazen 
izolační dřevinný pás – porost z keřů (druhová skladba – přírodě blízké druhy) pro oddělení 
od sousedního areálu. 
Na životní prostředí může mít vliv jednak vlastní výstavba objektu haly GDX Automotive  
včetně parkovacích ploch a přístupových komunikací, jednak vlastní provoz technologie 
výrobního závodu GDX Automotive. Stavba haly byla součástí zpracovaného oznámení 
přípravy záměru průmyslové zóny. Pro vlastní stavbu byly stanoveny podmínky a opatření 
pro realizaci výstavby v rámci uvedeného zjišťovacího řízení. Rovněž oznámení stanovilo, že 
pokud by spadaly situované technologie do samostatného posouzení dle zák.č. 100/2001 Sb., 
proběhne samostatně posouzení v režimu výše uvedeného zákona. Takovým záměrem je  
uvedená technologie uplatněná při výrobě těsnících systémů pro automobilový průmysl.. 
Použitou technologii výrobního procesu, uplatněného v hale GDX Automotive toto oznámení 
posuzuje a stanoví základní podmínky pro realizaci záměru v hale situované v průmyslové 
zóně Hrabová.  
Probíhající stavební práce předmětné haly nebudou znamenat nadměrnou zátěž v území.  
 
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění zejména dopravních 
charakteristik předmětného území znamená možnost realizace předmětného záměru bez 
nepřípustného vlivu na okolní prostředí.  
Řešení umístění technologie výroby pryžových prvků s umístěním 6 linek UHF a 2 linek TPE 
a provoz montáže a kompletace výrobků je v souladu s požadavky na obdobná zařízení.  
 
 
7.  Předpokládaný termín  zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení 07/2006 
Ukončení 2007 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
Kraj Moravskoslezský  
Okres Ostrava 
Město Ostrava, Městská část Ostrava Hrabová     
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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 7.1 „Výroba nebo zpracování 
polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů 
s kapacitou nad 100 t/rok“.  
Záměr vyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.  
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. 
 
 
9. Výčet navazujících  rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou  
     rozhodnutí vydávat 
 
 
Územní rozhodnutí bude vydávat Magistrát města Ostravy, správním úřadem pro stavební 
povolení pro objekt haly a umístění technologie GDX Automotive je Úřad městského obvodu  
Hrabová (příslušný stavební úřad), pro vodoprávní řízení Magistrát města Ostravy (odbor 
ochrany vody a půdy). 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Stavba haly GDX Automotive je situována na pozemku p.č. Ostrava Hrabová, p.č. 233/6, 
244/7 v  k.ú. Hrabová. 
Dle snímku katastrální mapy jde o následující pozemky: 
Tabulka č.6 

Parcela číslo Celková výměra parcely 
(m2) 

BPEJ Kultura 

233/6 17281 6.44.00 Orná půda 
244/7 37817 6.44.00 Orná půda 

 
Jde o pozemky zemědělského půdního fondu.  
Celkově je půda sorpčně nenasycená s utlumeným biologickým oživením. Půdotvorný proces 
v lokalitě ovlivnilo humidní klima, které podnítilo rozvoj illimerizace a oglejení. V lokalitě 
jsou půdy středně těžké až velmi těžké, s dobrou zásobou živin. 

 
Velikost skrývek  
Pro předmětnou lokalitu byl realizován samostatný pedologický průzkum (ZEMPOLA 
Hnojník) v rámci přípravy předchozího záměru připravovaného na předmětném území. Pro 
skrývku je vhodná ornice o mocnosti 24 cm. Podornice je dle průzkumu podmíněně vhodná.  
S ohledem na kvalitu podorničních vrstev zemin musí být po skrývce ornice podorniční 
vrstvy chráněny proti namrzání a ochrany proti povrchovým vodám.  
 
Celková plocha pozemku vymezená pro realizaci stavby „Central Trade Park Ostrava – 
Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ je 76 976 m2, celková zastavěná plocha dle projektu 
je  23 286 m2. Z plochy bude provedena skrývka kulturních zemin – nakládání se zeminami a 
stanovení podmínek pro fázi realizace staveb hal v průmyslové zóně bylo řešeno v rámci 
posouzení průmyslové zóny Ostrava Hrabová, jehož součástí předmětná hala byla. 
 
 
Záměrem nebudou dotčeny půdy určené k plnění funkce lesa.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Vodovodní přípojka DN80 do areálu bude napojena na vodovodní řad DN100 pitné vody, 
která je realizována v rámci výstavby ul. Mostní, a který bude ve správě Ostravských vodáren 
a kanalizací. Protože výstavba vodovodního řadu a vodovodní přípojky bude probíhat 
souběžně, bude přípojka napojena na vodovodní řad odbočkou, za kterou bude osazeno 
šoupátko DN80. Pod komunikací ul. Mostní bude potrubí vodovodní přípojky uloženo 
v chráničce DN200. Na hranici pozemku výrobního závodu bude osazena plastová podzemní 
vodoměrná šachta. Za vodoměrnou šachtou bude z přípojky provedena odbočka DN80 pro 
zásobování sprinklerové nádrže, která bude ukončena ve strojovně HZS. Přípojka pro 
technologii a sociální zázemí pak pokračuje až k samotné hale komplexu, kde pod zemí 
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vstupuje do prostoru haly. Po výstupu z podlahy bude přípojka ukončena šoupátkem DN80 a 
dále již bude navazovat vnitřní rozvod v hale. 
 
Výpočet potřeby vody pro sociální zařízení komplexu je proveden dle přílohy č. 12 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Při výpočtu je uvažováno se směrným číslem roční spotřeby vody 
40 m3/rok na jednoho pracovníka v provozu a 16 m3/rok na jednoho pracovníka v kanceláři. 
Dle informací objednatele bude pracovat v provozu cca 900 pracovníků, v kancelářích pak 
cca 100 pracovníků. Je uvažováno s 250 pracovními dny. 
 
Roční potřeba vody  
 Qr = (900 os. x 40 m3/rok) + (100 os. x 16 m3/rok) = 37 600 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  
                                          Q = Qr/250 = 37 600 m3/rok / 250 dní = 150,4 m3/den 
Maximální denní potřeba vody  
                                          Qm = Q x kd = 150,4 m3/den x 1,25 = 188 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody 
                                          Qh = Q/24 x kh = (150,4/24) m3/h x 2 = 12,5 m3/h => 3,5 l/s 

Pro technologii spotřeba vody cca 5,7 m3/h, přičemž je uvažováno s trojsměnným provozem a 
250 pracovními dny za rok. 
 
Hodinová potřeba vody  
                                     Qh = 5,7 m3/h => 1,6 l/s 
Denní potřeba vody   
                                     Q = Qh x 24 = 5,7 m3/h x 24 h = 136,8 m3/den 
Roční potřeba vody      Qr = Q x 250 = 136,8 m3/den x 250 dní = 34 200 m3/rok 
 
Sociální zařízení komplexu i zásobování provozu komplexu bude z řadu V1 vodovodní 
přípojky. 
 
Celková roční potřeba vody  
                                     Qr = ∑ Qr = (37 600 + 34 200) m3/rok = 71 800 m3/rok 
Celková průměrná denní potřeba vody 
                                     Q = ∑ Q = (150,4 + 136,8) m3/den = 287,2 m3/den 
Celková maximální hodinová potřeba vody 
                                     Qh = ∑ Qh = (12,5 + 5,7) m3/h = 18,2 m3/h => 5,1 l/s 
 
Sprinklerová nádrž bude napájena z řadu V2 vodovodní přípojky. Nádrž má objem 900 m3 a 
musí být naplněna za 36 h. Pravidelné vypouštění a napouštění nádrže se nepředpokládá. 
 
Hodinová potřeba vody  
                                     Qh = V / 36 h = 900 m3 / 36 h = 25 m3/h => 6,9 l/s 
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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. Pro 
uskupení výrobních linek a podél montážních pracoviště bude vybudován přípojnicový 
systém napájení technologických strojů a zařízení - instalované příkony technologických 
strojů a zařízení budou v rozsahu  3 - 40kW/stroj, na ručních montážních pracovištích pak 
budou instalovány zásuvky 230/400V pro napájení ručního nářadí. 
 
Celkový instalovaný příkon technologických strojů a zařízení 10 980 kVA  

pro dílnu extruderů           3 425 kW 
pro montážní provoz           5 350 kW  
pro ostatní provozy           2 205 kW 

Průměrná spotřeba technologických zařízení          6 500 kW 
 
 
Světelné instalace 
Pro výrobní a montážní část haly bude požadována světelná úroveň 300 lx, ve skladové části 
potom 150 lx. 
 
Zemní plyn 
Pro technologické potřeby provozu extruze bude k technologickým strojům a zařízením a pro 
výrobu technologické páry pro autokláv přiveden zemní plyn 5kPa s celkovou spotřebou 350 
m3/hod.  
 
Přípojka zemního plynu pro objekt v rámci CTP Ostrava se dělí na dvě části: 

- STL plynovodní přípojka ze strany RWE SMP, a.s. ukončená hlavním 
uzávěrem plynu na hranici pozemku odběratele. 

- Vnější STL plynovod odběratele, včetně obchodního-stanoveného měřidla 
SMP, a.s. umístěného ve skříni HUP odběratele, zakončený středotlakou 
regulační stanicí plynu (STL RS), umístěnou v 1.NP haly, ukončenou NTL 
výstupem plynu (5 kPa) pro následný vnitřní NTL potrubní rozvod plynu 
k jednotlivým odběrným místům. Tento vnitřní NTL plynovod není 
obsahem této části dokumentace – plynovodní přípojky. 

 
Technické údaje o zdroji zemního plynu 
V přilehlé ulici Mostní, v zeleném pruhu mezi cestou a chodníkem přilehlým k oplocení 
areálu, bude veden STL plynovod LPE160-PE100-SDR17,6 o provozním přetlaku  
70 až 80 kPa.  

Regulační stanice plynu STL RS bude umístěna v místnosti o světlém rozměru cca 
3x6m, výšky 3m. tento prostor bude tvořit samostatný požární úsek.  
 
Parametry STL RS 

vstupní přetlak  70 až 80 kPa 
výstupní přetlak       5 kPa 
požadovaný přetlak      5 kPa 
spotřeba plynu max.    350   m3n/h pro1.et.  -  včetně 2.et. max. 525 m3n/h 
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spotřeba plynu min.     43,75m3n/h 
 
Stavební materiál - cesty 
Množství materiálu pro stavbu komunikací a zpevněných ploch vychází ze skladby konstrukcí 
komunikací a zpevněných ploch a následujících ploch. 
 
Areálové komunikace 
ABS I   Asfaltový beton střednězrnný     50 mm 
ABVH II  Asfaltový beton velmi hrubý    70 mm 
OK I  Obalované kamenivo     100 mm 
KCS I  Kamenivo zpevněné cementem    150 mm 
ŠD  Štěrkodrť      180 mm 
Manipulační plochy před nakládacími můstky (SO 10.2) 
CB II     Cementový beton S 30/37-3B s Dramix RL 45/50  230 mm 
SC   Stabilizace cementem     180 mm 
ŠD  Štěrkodrť      180 mm 
Parkoviště  
DL 80  Betonová zámková dlažba    80 mm 
L30  Kamenná drť      30 mm 
KSC I  Kamenivo zpevněné cementem    100 mm 
ŠD   Štěrkodrť      150 mm 
Komunikace pěší  
DL 60  Betonová zámková dlažba   60 mm 
L 40  Kamenná drť     40 mm 
KSC I  Kamenivo zpevněné cementem   150 mm 
ŠD  Štěrkodrť     150 mm 
 
Stavební materiál pro halu je podrobně řešen v rámci projektu. 
 
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 byůa 
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 „Central Park Ostrava–Hrabová - GDX Automotive“ je zpracována Rozptylová 
studie imisní situace (Ing.Petr Fiedler, 05/2006) pro posouzení vlivu realizace stavby na okolí 
(ochrana zdraví lidí).  
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby a to po výstavbě.  
Řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby „GDX Automotive, 
CT Park Ostrava-Hrabová“:  

- Odsávání od linek vlastní výroby pryžových prvků (celkem 7 linek, z toho 
6 linek UHF a 1 linka TPE). 

- Odvod emisí odmašťování mimo prostor odmašťoven. 
 
Výpočtem obdržíme nárůst imisních koncentrací ve sledované lokalitě v důsledku výstavby 
„GDX Automotive, CT Park Ostrava-Hrabová“ (nové zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), k stavu imisního pozadí Ostravy Nová Bělá a Harbová. 
Nejsou zde hodnoceny ostatní bodové, plošné a liniové zdroje v okolí.  
 
Emisní charakteristika zdroje 
 
• Odsávání od linek vlastní výroby pryžových prvků (celkem 7 linek, z toho 6 linek UHF a 

1 linka TPE). 
 
UHF linka  - Vstupní materiál bude ve formě hotových syntetických kaučukových směsí na bázi EPDM (ethylen 
propylen dienový kopolymer) ve formě granulí, které se dávkují centrálním vakuovým dávkováním nebo ve 
formě vytlačovaných pásků, které se dávkují do vytlačovacích strojů přímo z manipulačních jednotek. 

Pro vytlačování extruzi se používají 1 až 3 šnekové vytlačovací stroje (duplex, triplex) na jeden výrobek (dle 
počtu a druhu směsí). Směs se ve vytlačovacím stroji postupně zahřívá od 50 do 80°C, homogenizuje na 
plastický stav a je vytlačována přes vytlačovací hlavu specifickou pro každý typ výrobku.  
Tvarová fixace výrobku z plastického materiálu na elastický se provádí vulkanizací za působení tlaku a teploty. 
K vulkanizaci dochází v soustavě uzavřených tunelů, profil je unášen na teflonovém pásu pomocí následujících 
technologických procesů : 

 
- 1. šokový tunel vytápěn plynovým hořákem (teplota 250 až 300°C), 
- 2. UHF tunelem, kdy je energie dodávána mikrovlnným zářením 4 x 6 kW magnetrony +  

plynovým hořákem (teplota kolem 250°C), 
- 3. horkovzdušný tunel vytápěn plynovým hořákem (teplota 250 až 280°C) 

Povrchové úpravy výrobků jsou prováděny v boxech nanášecích sekcí, kdy po zvulkanizování profilu jsou na 
těsnění nanášeny silikonové nebo polyuretanové laky nebo primery z důvodu snížení koeficientu tření 
vyrobených těsnicích systémů. Vlastní dávkování nanášených přípravků je prováděno pomocí peristaltických, 
membránových čerpadel nebo tlakových zařízení. Vysušení a vytvrzení naneseného laku je pak prováděno 
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v sušící sekci, která je tvořena uzavřenými horkovzdušnými tunely (vytápěnými plynovými hořáky) s pracovní 
teplotou 200 až 220°C). 

Ve flokovací sekci linky je profil buď mechanicky nebo výbojem aktivován s cílem zvýšit povrchové napětí 
profilu. V další je na profil aplikováno adhesivum (lepidlo), jehož účelem je zajistit dostatečnou soudržnost mezi 
profilem a floky (PES vločky). V poslední fázi jsou do adhesiva pneumaticky a elektrostaticky nastřelovány PES 
vločky. 

 
Po nanesení vrstvy floků je povrch stabilizován v uzavřených infra červených tunelech při teplotě 220°C v sušící 
sekci. Hotový profil je pak dokončován v poslední sekci linek : 

- profil je mechanicky čištěn polyamidovými kartáči 
- chlazení profilu na teplotu 50°C 
- hlavní odtah profilu v lince + sekání na předdélky polotovarů 
- operátor ukládá profily do manipulačních jednotek 

 
TPE linka  - Vstupní suroviny termoplasty ve formě granulí - termoplastické eleastomery (TPE), polypropylen 
(PP) jsou vysušovány v horkovzdušných silech při teplotě 80°C po dobu 3 hodin 
Granule jsou dopravovány do vytlačovacích strojů vakuovým dávkovacím systémem. 

Vlastní vytlačování se provádí na 1 až 3 šnekových vytlačovacích strojích (duplex, triplex) na jeden výrobek (dle 
počtu a druhu směsí), kdy se směs ve vytlačovacím stroji postupně zahřívá k dosažení plastického stavu od 
170°C do 210°C. Tvar výrobku je vytvářen přes vytlačovací hlavu na konci extruderu  - hubice specifická pro 
jednotlivé tvarové typy výrobku. 

Chlazení a kalibrace výrobků je prováděna v 1 až 4 ks kalibrů, které dávají profilu finální tvar, po kalibraci se 
profil chladí v chladicí vaně. Následně je povrch profilu aktivován s cílem zvýšit povrchové napětí buď výbojem 
nebo primerem (pro tuto aplikaci je nutno profil předehřát na cca 80°C a po nanesení opět zahřát na tuto teplotu - 
sušení primeru). Pro nanášení primeru jsou používány tlakové nádoby. 

Ve flokovací sekci se na profil aplikuje adhesivum (lepidlo) jehož funkcí je zajistit dostatečnou soudržnost mezi 
profilem a floky (PES vločky), v poslední fázi se do adhesiva nastřelují pneumaticky a elektrostaticky PES 
vločky. 

V sušící sekci linky se pak povrch po nanesení vrstvy floků povrch stabilizuje v uzavřených infra červených 
tunelech při teplotě 100 až 110°C. 

Na konci linek je již hotový pás profilu mechanicky čištěn polyamidovými kartáči a odtahován z linky a sekán 
na předdélky polotovaru. Operátor linky pak ukládá hotové profily do speciálních manipulačních jednotek. 
Profily se pak suší při kondicionaci v horkovzdušné pece po dobu 30 min při teplotě 120°C. 

Profily vyrobené v extruzní hale jsou umístěny do meziskladu polotovarů, odkud jsou podle členění jednotlivých 
výrobních programů zaváženy do jednotlivých konfekčních buněk.  
 
Předpokládaná roční spotřeba těkavých organických látek (VOC) u všech 7 výrobních linek je 
31,95 t/rok. Veškeré prováděné operace na výrobních linkách, včetně stříkacích boxů mají 
odsávání znečištěné vzdušiny. Znečištěná vzdušina je vedena přes mokré pračky (zachycení 
tuhých znečišťujících látek) a dále přes biopračky (zachycení těkavých organických látek a 
pachů). Pro potřeby technologického ohřevu budou u jednotlivých linek instalovány plynové 
hořáky na zemní plyn o celkovém výkonu 3 500 kW, předpokládaná roční spotřeba zemního 
plynu je 600 000 m3/rok. Odvod spalin bude současně s odsávanou vzdušinou. 
• Odvod emisí odmašťování mimo prostor odmašťoven. 
 
Pro realizaci výroby budou prováděny nutné odmašťovací operace, které budou probíhat v různých místech 
výrobní haly a vznikající emise budou odváděny větráním haly (fugitivní emise). Předpokládaná roční spotřeba 
těkavých organických látek (VOC) je 38,5 t/rok. 
 
Zdroje znečišťování ovzduší - plynové hořáky na zemní plyn produkují znečišťující látky - 
tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a 
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jiné anorganické a organické látky. Odsávání výrobních linek, včetně stříkacích boxů 
produkuje znečišťující látky - tuhé znečišťující látky (TZL) a těkavé organické látky (VOC). 
Odmašťování mimo prostor odmašťoven produkuje znečišťující látky - těkavé organické látky 
(VOC).   
Na základě těchto emisí a rozsahu dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzinu, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise : 
 

- tuhé znečišťující látky (TZL) 
- oxidy dusíku (NOx)  
- těkavé organické látky (VOC).  
 

Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2007 po realizaci stavby z pohledu 
ochrany zdraví lidí pro suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2) a těkavé organické 
látky (VOC). 
 
Na následující straně je  uvedeno schéma koncepce odsávání a úpravy vzdušiny od sestavy 
vybraných technologií 6 linek UHF a 1 linky TPE. 
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Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližšími lokalitami s měřením 
koncentrací pro - suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2) a benzen (patři do 
skupiny těkavých organických látek, dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č.1 je 
zařazen do skupiny 4 - organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 
Sb. jako karcinogen, mutageny nebo jedy) měřící stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava Fifejdy), č. 
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1063 Ostrava-Radvanice, č. 1064 Ostrava-Zábřeh, č. 1410 (Ostrava-Přívoz) a měřící stanice 
HS č. 1467 (Ostrava-Přívoz).  
 
Výsledky měření v roce 2004 : 
 

Imisní stanice 
Imisní koncentrace 

( µµµµg/m3) 
1061 

Ostrava 
Fifejdy 

1063 
Ostrava 

Radvanice 

1064 
Ostrava 
Zábřeh 

1410 
Ostrava 
Přívoz 

1467 
Ostrava 
Přívoz-HS  

max. 251,7 142,9 260,7 258,4 173,4 denní 
prům. 134,4 103,5 141,5 143,2 107,9 PM10 

roční prům. 44,5 39,2 44,2 50,4 38,3 
max. 122,4 119,7 129,3 106,4  hodinová 
prům. 70,8 63,8 74,8 69,8  NO2 

roční prům. 25,1 23,9 27,0 28,9  
Benzen roční prům. 4,1   7,7 2,7 

 
 
Město Ostrava se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (suspendované částice 
(PM10) - průměrná denní a roční koncentrace je překročena na 67,9 % a 100 % plochy a 
benzen - průměrná roční koncentrace je překročena na 3,8 % plochy města) podle nařízení 
vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. 
 
Úřad městského obvodu Nová Bělá je uveden ve Věstníku MŽP č. 12/2005 a 5/2006 (Sdělení 
38 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 % a 97,2 % obvodu a imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 7,6 % obvodu 
pro ochranu zdraví lidí.  
 
Na základě výše uvedených podkladů, v souladu s imisním měřením (výsledky imisního 
měření roku 1997 až 2004 a přijatá možná opatření v následujících létech) a výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách se dá předpokládat celková imisní zátěž – 
pozadí lokality Ostrava-Nová Bělá a Hrabová v roce 2007 (po výstavbě) : 
 
- suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace < 120 µg/m3 a  
     roční < 45 µg/m3 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 70 µg/m3 a průměrná  
     roční < 25 µg/m3 

-   benzen – průměrná roční koncentrace < 5 µg/m3 

 
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: 
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- 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), 

- 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. 
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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 
 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou stanoveny následující imisní limity : 
Tabulka č.7 

 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 
 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    g.m-3   

 suspendované částice (PM10) 40 50     
 oxid dusičitý (NO2) 40 *  200*    
 Benzen 5 *      
Poznámka :  - imisní limity mají platnost od 1.11. 2005  
  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
     
 
Benzen patři do skupiny organických látek, dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č.1 je 
zařazen do skupiny 4 (organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. 
jako karcinogen, mutageny nebo jedy).  
 
 
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 
rychlostech větru pro měst Ostrava ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná 
metodika v bodě 2.0. 

 
Celková průměrná větrná růžice lokality město Ostrava : 
Tabulka č.8 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7 3,48 5,68 2,65 1,91 5,61 6,03 3,17 1,15 13,55 43,23 
5,0 7,42 6,91 1,07 0,93 5,69 17,38 6,26 2,06  47,72 
11,0 0,94 0,50 0,04 0,08 1,53 4,32 1,37 0,27  9,05 
Součet 11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27,73 10,80 3,48 13,55 100,00 
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Parametry zdrojů znečišťování ovzduší : 
 
Parametry zdrojů znečišťování ovzduší : 
 
Odsávání vzdušiny výrobních linek (6 linek UHF a 1 linka TPE) 
• odsávání od výrobních linek je vedeno přes mokré pračky a biopračky 
• v provozu bude 6 ks mokrých praček a 6 ks biopraček  
• výška výduchů nad terénem - 16,5 m, průměry ústí - 500 mm 
• celkový odsávaný objem - 141 000 m3/h 
• celkový odsávaný objem ze stříkacích boxů - 48 000 m3/h  
• předpokládané provozní hodiny - 6 000 h/rok 
• předpokládaná spotřeba těkavých organických látek (VOC) - 31,95 t/rok 
• předpokládaná účinnost biopraček - 70 % 
 
Plynové hořáky výrobních linek - celkový výkon 3 500 kW 
• spaliny jsou odváděny společně s odsávanou vzdušinou výrobních linek 
• výška komínů nad terénem - 16,5 m, průměry ústí - 500 mm 
• maximální spotřeba zemního plynu - 350 m3/h 
• předpokládaná celková spotřeba zemního plynu - 600 000 m3/rok 
• provozní hodiny hořáků při max. spotřebě - 1 724 h/rok 
 
Odmašťování mimo prostor odmašťoven 
• odmašťování probíhá na různých místech výrobní haly 
• odvádění emisí těkavých organických látek (VOC) větráním haly 
• výška odvětrání nad terénem - 8 m 
• předpokládané provozní hodiny - 6 000 h/rok 
• předpokládaná spotřeba těkavých organických látek (VOC) - 38,5 t/rok 
 
Emise 
 
Množství emisí z odsávání u technologie (výrobní linky) vychází u tuhých znečišťujících 
látek (TZL) pro stříkací boxy z bodu 4.2.3. přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (maximální limit TZL = 3 mg/m3, při odsávaném množství 48 000 
m3/h). 

 
Množství emisí těkavých organických látek (VOC) u výrobních linek vychází z 
předpokládané spotřeby těchto látek (VOC = 31,95 t/rok) a účinnosti biopraček 70 %. 
 
Množství emisí ze spalování zemního plynu (plynové hořáky o celkovém výkonu 3 500 kW) 
vychází z předpokládané spotřeby 600 000 m3/rok a emisních faktorů (příloha č.5) z nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb. (TZL = 20 kg/1 mil.m3 ZP, NOx = 1 920 kg/1 mil.m3 ZP). 
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Tabulka č.9 

Zdroj Odsávané 
množství 
m3/h 

Emise 
TZL 
kg/rok 

Emise 
NOx 
kg/rok 

emise 
TOC 
kg/rok 

Odsávání výrobních linek (UHF a TPF) 141 000   9 585,0 
Spaliny z plynových hořáku výrobních linek 141 000 12,0 1 152,0  
Odsávání ze stříkacích boxů 48 000 864,0   
Celkem výrobní linky 141 000 876,0 1 152,0 9 585,0 

      Poznámka:  - TZL - tuhé znečišťující látky, NOx - oxidy dusíku, VOC - těkavé organické látky. 
 
Množství emisí těkavých organických látek (VOC) u odmašťování ve výrobní hale vychází z 
předpokládané spotřeby těchto látek (VOC = 38,5 t/rok). 
 
Tabulka č.10 

Zdroj Odsávané 
množství 

m3/h 

Emise 
TZL 

kg/rok 

Emise 
NOx 

kg/rok 

emise 
TOC 

kg/rok 
Odmašťování mimo prostor odmašťoven    38 500,0 

 
 
 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může nastat. V okolí průmyslové zóny Ostrava-Hrabová, po 
realizaci stavby „Central Park Ostrava-Hrabová GDX Automotive,“ bude na území 1 600 x 1 
600 m nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 
0,814 až 6,881 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,006 až 0,175 µg.m-3. 
Imisní limity průměrné denní a roční koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) budou 
ve všech místech splněny u sledovaných zdrojů (odsávání výrobních linek, plynové hořáky a 
odmašťování) pro ochranu zdraví lidí. 

 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci bude na sledovaném území nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu 
dusičitého (NO2) v rozmezí 0,188 až 1,277 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 
0,001 až 0,024 µg.m-3. 
Imisní limity průměrné hodinové a roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) budou ve všech 
místech splněny u sledovaných zdrojů (odsávání výrobních linek, plynové hořáky a 
odmašťování) pro ochranu zdraví lidí. 

   
Hodnocení roční koncentrace VOC 
Vypočtená hodnota průměrné roční koncentrace imisí, která nastane, respektuje směr a 
četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růžice. Imisní limit organických látek vyjádřených 
jako TOC není dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., stanoven. 
V okolí průmyslové zóny po realizaci stavby haly s provozem GDX Automotive bude na 
sledovaném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí těkavých organických látek 
(VOC) v rozmezí 0,664 až 20,370 µg.m-3.  
Imisní limit průměrné roční koncentrace těkavých organických látek (VOC) nelze hodnotit u 
sledovaných zdrojů (odsávání výrobních linek, plynové hořáky a odmašťování), protože VOC 
nemají stanoven imisní limit. 
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Tabulkový přehled koncentrací 
 
Suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.11 

Maximální denní koncentrace Imisní limit Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,814 
maximální 6,881 

50 

Průměrná roční koncentrace Imisní limit Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,006 
maximální 0,175 

40 

 
Oxid dusičitý (NO2) 
Tabulka č.12 

Maximální hodinová koncentrace Imisní limit Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,188 
maximální 1,277 

200 

Průměrná roční koncentrace Imisní limit Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální µg/m3 
maximální µg/m3 

40 

 
 
Těkavé organické látky (VOC) 
Tabulka č.13 

Průměrná roční koncentrace Imisní limit Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,664 
maximální 20,370 

nestanoven 

 
 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit dopad vlivu provozu stavby „GDX 
Automotive, CT Park Ostrava-Hrabová“ po dokončení na okolí. Na základě provedeného 
výpočtu je možno získat přehled, zda výše hodnocené stavy zajistí splnění imisních limitů 
splnění imisních limitů pro imise suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2) a těkavé 
organické látky (VOC) z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí.  

 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že pro vlastní provoz stavby „GDX Automotive, 
CT Park Ostrava-Hrabová“ budou imisní limity pro sledované zdroje (odsávání výrobních 
linek, plynové hořáky a odmašťování) splněn na sledovaném území 1 600 x 1 600 m. Tím je 
splněn i ve vzdálenějších bodech. 
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Maximální imisní nárůst 
Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace stavby „GDX Automotive, CT 
Park Ostrava-Hrabová“ bude u imisí ve sledované lokalitě (v průmyslové zóně Ostrava-
Hrabová) ve výši : 
 
-  suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 6,88 µg/m3 
-  suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,18 µg/m3 
-  oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,28 µg/m3 
-  oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,02 µg/m3 
-  těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 20,37 µg/m3 
 
Výsledné imisní koncentrace 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava-Nová Bělá a Hrabová v roce 2007 (po 
výstavbě)  je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 
2004 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních 
koncentrací v obdobných lokalitách.  Předpokládané imisní pozadí po roce 2007 : 
-  suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace 120 µg/m3 a roční 45 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 70 µg/m3 a průměrná roční  
    25 µg/m3 
-  benzen – průměrná roční koncentrace 5 µg/m3 
 
Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí Ostrava-Nová Bělá a Hrabová roku 2007) a 
imisních koncentrací z výstavby „GDX Automotive, CT Park Ostrava-Hrabová“ budou 
výsledné imisní koncentrace škodlivin : 
 
- suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace 126,88 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45,18 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná hodinová koncentrace 71,28 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,02 µg/m3 
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 20,37 µg/m3 
 
Tím bude splněn imisní limit pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení 
a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Překročen bude imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní a roční 
koncentrace, který je již dnes překročen a maximální imisní nárůst je pro průměrnou roční 
koncentraci 0,18 µg/m3 = 0,4 % imisního pozadí roku 2007 a v místech nejbližší trvalé obytné 
zástavby na ul. Krmelínská je nárůst jen 0,03 µg/m3 = 0,07 % imisního pozadí roku 2007. 
 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek pro 
vydáni povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší  a o změně některých dalších zákonů. Použité řešení je nejvýhodnější z hlediska 
ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb.. 
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Plošné zdroje emisí  
Stavební činnost při výstavbě haly bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě 
půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností 
souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce.     
Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu související 
zejména se skrývkami kulturních zemin a manipulací s materiálem v rámci přípravy stavby.  
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na 
dobu vlastní realizace stavby.  
Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území. Stavba vlastní haly byla řešena v rámci zjišťovacího řízení 
zpracovaného pro přípravu záměru průmyslové zóny Ostrava Hrabová a byly zde stanoveny 
podmínky pro realizaci výstavby hal. 
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Objekt haly 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.  
 
Splaškové odpadní vody  
Přípojka splaškové kanalizace komplexu bude napojena na kanalizační řad, který bude 
realizován v rámci výstavby ul. Mostní, a který bude ve správě Ostravských vodáren a 
kanalizací. V rámci výstavby tohoto kanalizačního řadu bude na hranici pozemku komplexu 
realizována šachta Š14a do které bude přípojka zaústěna. Přípojka je od této šachty vedena 
pod parkovištěm komplexu až k samotné hale a poté je vedena podél ní. Do plastových 
revizních šachet, které jsou osazeny na trase přípojky jsou vyústěny jednotlivé vývody vnitřní 
kanalizace objektu. 
 
Množství splaškových odpadních vod bude prakticky shodné s vypočtenou potřebou vody: 
 
Výpočet potřeby vody pro sociální haly je proveden dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 
Sb. Při výpočtu je uvažováno se směrným číslem roční spotřeby vody 40 m3/rok na jednoho 
pracovníka v provozu a 16 m3/rok na jednoho pracovníka v kanceláři.  
 
Dle informací objednatele bude pracovat v provozu cca 900 pracovníků, v kancelářích pak 
cca 100 pracovníků. Je uvažováno s 250 pracovními dny. 
 
Roční potřeba vody  Qr = (900 os. x 40 m3/rok) + (100 os. x 16 m3/rok) = 37 600 m3/rok 
Průměrná denní potřeba vody  
                                          Q = Qr/250 = 37 600 m3/rok / 250 dní = 150,4 m3/den 
Maximální denní potřeba vody  
                                          Qm = Q x kd = 150,4 m3/den x 1,25 = 188 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody 
                                          Qh = Q/24 x kh = (150,4/24) m3/h x 2 = 12,5 m3/h => 3,5 l/s 
 
Upotřebená pitná voda nebude v technologickém procesu vypouštěna do splaškové 
kanalizace. 
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Provozní kapaliny používané při odlučování emisí ze vzdušiny, jiné provozní náplně, 
kapaliny uniklé při havárii budou zachycovány  využívány jako technologická kapalina. Po 
ztrátě technologických parametrů budou odstraňovány jako nebezpečný odpad (kód 13 08 
02). Z hlediska zákona 254/2001 Sb. je tento odpad závadnou látkou, která bude skladována 
maximálně v množství 20 t. Bude jako provozní náplň shromažďována ve dvouplášťových 
nádržích vybavených detekcí protržení. K jímkám bude zajištěna přístupová komunikace pro 
cisternu. Manipulační plocha bude nepropustná, svedená do bezodtoké jímky. 

Dešťové odpadní vody 

Přípojka dešťové kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech jednotlivých objektů a 
z vnitřních komunikací a parkoviště areálu. 

Přípojka dešťové kanalizace komplexu bude napojena na kanalizační řad, který bude 
realizován v rámci výstavby ul. Mostní, a který bude ve správě Ostravských vodáren a 
kanalizací. V rámci výstavby tohoto kanalizačního řadu bude na hranici pozemku komplexu 
realizována šachta ŠD19 do které bude přípojka zaústěna. Systém dešťové kanalizace tvoří tři 
stoky. Hlavní stoka D1 je vedena pod parkovištěm komplexu a následně travnatou plochou 
podél haly. Do revizních šachet této stoky jsou zaústěny přípojky podtlakových svodů ze 
střechy, a přípojky uličních vpustí a liniových odvodňovacích systémů z prostorů vjezdů do 
hal.  

Do spádišťové revizní šachty ŠD2 je zaústěna stoka D2, která svádí dešťové vody 
z příjezdové komunikace zásobování. Do této stoky jsou zaústěny přípojky uličních vpustí 
této komunikace. 

Do spádišťové revizní šachty ŠD3 je zaústěna stoka D3, která svádí dešťové vody 
z parkoviště komplexu. Do této stoky jsou zaústěny přípojky uličních vpustí parkoviště. Na 
stoce je před jejím zaústěním do stoky D1 osazen odlučovač ropných látek. 
 
Výpočet dešťových vod z jednotlivých zpevněných ploch je proveden dle přílohy č. 16 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Při výpočtu je uvažována průměrná intenzita 15-cti minutového 
deště 128 l/s.ha. 

Střecha (stoka D1) 
Qmaxs = ψ . Ss . i = 0,9 x 2,3 ha x 128 l/s.ha = 265 l/s 
kde Ss = (288 x 72) + (96 x 24) = 23040 m2 

Střecha bude odvodněna celkem osmi svody, pak Qs1 = Qs / 8 = 265 l/s / 8 = 33,1 l/s 

Plocha vjezdů pro zásobování (stoka D1) 
QmaxZ = ψ . SZ . i = 0,9 x 0,13 ha x 128 l/s.ha = 15 l/s 
kde SZ = 33 x 38 = 1254 m2 

Plocha vjezdů pro expedici (stoka D1) 
QmaxE = ψ . SE . i = 0,9 x 0,09 ha x 128 l/s.ha = 10 l/s 
kde SE = (24 x 30) + (20 x 10) = 920 m2 

Příjezdová komunikace pro zásobování (stoka D2) 
QmaxK = ψ . SK . i = 0,9 x 0,11 ha x 128 l/s.ha = 13 l/s 
kde SK = 10 x 110 = 1100 m2 
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Parkoviště (stoka D3) 
QmaxP = ψ . SP . i = 0,9 x 0,47 ha x 128 l/s.ha = 54 l/s 
kde SP = 153 x 31 = 4743 m2 

Celkový odtok z areálu 
Qmax = ∑ Qmaxi = 265 l/s + 15 l/s + 10 l/s + 13 l/s + 54 l/s = 357 l/s 

 
Celkový roční úhrn srážek 

Qr = ∑ S x w = (23040 m2 + 1254 m2 + 920 m2 + 1100 m2+ 4743 m2) x 
0,68 m/rok = = 21119 m3/rok 

 
Kanalizace odvádí dešťové vody ze střech objektů, z komunikací a parkovišť. Pro odvedení 
dešťových vod z parkovišť musí být vybudován odlučovač lehkých  kapalin. Kvalita 
srážkových vod odváděných do dešťové kanalizace a následně do retenční nádrže musí 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitosti povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Odlučovače lehkých kapalin (OLK) jsou navrženy v celoplastovém provedení. S ohledem na 
situační řešení areálu jsou navrženy dvě sestavy OLK. Sestava odlučovačů je navržena 
typovou řadou AS TOP RC/EO/PB-SV+SOR. Sestava se skládá ze dvou nádrží. První nádrž 
tvoří lapač kalu a odlučovač s koalescenčním filtrem. Druhá nádrž pak obsahuje sorpční filtr 
pro dosažení požadovaných hodnot vypouštěného znečištění. Podrobně bude realizace řešena 
v projektu. 

V prostoru řešeného území jsou provedeny hydromeliorace.  Kolize s drenážním systémem 
budou operativně řešeny přímo na stavbě tak, aby potřebná funkčnost drenáží byla zachována.  
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3. Kategorizace a množství odpadů 

Odpady vznikající při stavbě: 
 
Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č.14 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Při stavbě bude 
zabezpečena minimalizace odpadů a jejich třídění. Stavební dodavatel je povinen vést 
evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních prací.  
Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací 
zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho 
činností (třídění, minimalizace). 
 
Odpady vznikající v době provozu  
 
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.), uložení bude separovaně do skladovacích 
beden/kontejnerů,  s uvedením odhadu očekávané produkce odpadu: 
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Tabulka č.15 
Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu  Kategorie 
odpadu 

Skladování 
/ 

 přeprava 

Množství  
 

(t/rok) 
07 12 13 Plastový odpad O 1 x 7 m3 50* 
06 03 13 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy N   
07 02 99 Odpadní pryž O 1 x 7 m3 1500 
08 01 11 Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky  
N 1 x 1m3 10 

08 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem 
org.rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek 

N   

08 01 19 Použité čistící roztoky  N sudy 200 l 0,5 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

org.rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N sudy 200 l 0,5 

08 04 15 Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály 
s org.rozpouštědly nebo jinými nebezpečnými látkami 

N   

12 01 01  Piliny a třísky železných kovů s obsahem nebezpečných 
látek (Zbytky kovových železných výztuží po vulkanizaci) 

O 1 x 1 m3 3 

12 01 03 Zbytky kovových neželezných výztuží po vulkanizaci O 1 x1 m3 2 
12 01 09 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N   
12 01 16 Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky N   
12 03 01 Mycí roztoky (podlaha v hale obsahuje RL) N sudy 200 l 3 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje (použitý hydraulický olej) N sudy 200 l 5 
13 02 06 Použité syntetické převodové a mazací oleje  N sudy 200 l 2 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N   
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N   
13 08 02 Jiné emulze (kaly z čištění odpadní vzdušiny) N sudy 200 l, 

kontejnery 1000 l 
110 

15 01 01  Zbytky papírových a lepenkových obalů O 1 x 7 m3 50 
15 01 02 Zbytky plastových obalů O 1 x 7 m3 35 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 1 x 1m3 20 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 1 x 1m3 10 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (textil. mat. 
znečištěný škodlivinami, vapex, filtry) 

N 1 x 1m3 15 

16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené 
pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (monitory) 

N   

16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N   

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N   

20 01 01 Sběrový papír O 1 x 1m3 20 
20 01 04 Plastový odpad, obaly O 1 x 1m3 2 
20 01 21 Zářivky a výbojky N 1 x 1m3 0,05 
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
N 1 x 1m3 0,8 

20 02 01 Odpady ze zeleně  O 1 x 7 m3 10 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 x 1m3 500 
20 03 03 Uliční smetky O 1 x 7 m3 20 
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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. Nakládání s odpady 
bude řešeno v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje. 
 
Provozovatel musí vést průběžně evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu 
GDX Automotive s.r.o.  
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat umístění záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX 
Automotive“  v průmyslové zóně Ostrava Hrabová v předmětné lokalitě není takovým 
záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.   
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. 
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. Všechny 
podmínky  dle zák.č. 356/2003 Sb. bude provozovatel dodržovat. 
Provozovatel zpracuje po realizaci předmětného záměru v lokalitě plán havarijních opatření 
z hlediska vlastní technologie i pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním 
provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor zpevněných ploch znamená případné 
nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, 
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením 
parkoviště. Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou 
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů 
v průběhu vlastní stavby. 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno v rámci zpracování dalšího 
stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude rovněž zhodnocení 
možnosti likvidace požáru.  
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5. Hluk 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby objektu haly 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného umístění  provozu firmy 

GDX Automotive 

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 haly a jeho 
předpokládaná dopravní zátěž je v souladu s předpoklady uplatněnými v rámci tohoto 
posouzení. 
 
Z hlukové studie uvádím zjištěné údaje: 
Tabulka č.16 
 
Kontrolní bod 

 
Vypočtená 
hodnota 

v referenčních 
bodech  

 
LAeq dB(A) 

 
Rozdíl oproti 

stavu bez 
prům.zóny 

 
 

+ 

 
Vypočtená 
hodnota 

v referenčních 
bodech  

 
LAeq dB(A) 

 
Rozdíl oproti 

stavu bez 
prům.zóny 

 
 

+ 
 Den Noc 
1- objekt bydlení severně od areálu Tesco 45,3 0 40,7 0 
2 – objekt bydlení jižně od areálu prům.zóny 54,9 +0,9 46,2 +1,2 
3 – zahr.objekt – dtto 47,7 +0,7 39,7 +1,1 

 
 
Provoz GDX Automotive s.r.o. 
 

Prostory výrobní a montážní haly budou vyprojektovány v souladu s nařízením vlády  
č. 502/2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (od 1.7.2006 nařízení 
vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).  

Provoz zařízení uvnitř haly bude podle očekávání splňovat hygienické limity pro pracovní 
prostředí a díky odstínění hluku stěnami budovy se vliv mechanismů ve venkovním prostředí 
neprojeví. Výrobní obráběcí stroje budou vybaveny ochrannými kabinami snižující úroveň 
hluku ve výrobní dílně. Jednotlivé stroje a zařízení budou produkovat hluk v rozsahu 60 až 65 
dB mimo prostory stroje podle charakteru výrobní operace a typu zařízení. Pouze v prostoru 
chlazení strojní vody bude hluková zátěž 80 dB. Pokud bude obsluha nucena zasahovat do 
pracovních prostor zařízení s vyššími hodnotami hlukové zátěže, budou tito pracovníci 
vybaveni chrániči sluchu.  

Na zbytku výrobní haly pak bude konstantní úroveň hluku hluboko pod hygienickými limity 
(očekává se 50-60 dB), vzhledem k tomu, že montážní pracoviště budou vybavena 
elektrickým ručním nářadím. V čase se zde pak budou vyskytovat omezeně hlukové pulsy 
vyšších hodnot, např. při použití kladiva při montáži výrobkových sestav, atp.  

Lisování plechů bude na hydraulických lisech při pomalých tvářecích rychlostech bez 
nějakého nárůstu hlukové úrovně při technologické operaci, určitý hluk budou pak 
produkovat hydraulické agregáty lisů. 
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Zákres zařízení 
s předpokládanou 
hlučností nad 50 dB 
(63-65 dB)  
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Budou dodrženy limitní hodnoty LAeqp pro výrobní prostory; v případě, že nebude výjimečně 
místně na některých pracovištích vzhledem k současnému stavu vědy a techniky 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. 

Doprava související s provozem výroby GDX Automotive  

Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován převážně nákladními automobily nebo 
menšími nákladními skříňovými automobily.  

Předpokládá se frekvence maximálně cca 6-8 nákladních automobilů a 12-14 dodávek za den 
pro dopravu vstupního materiálu. Hotové výrobky pak budou vyskladňovány výhradně na 
paletách nebo v kontejnerech ve frekvencích cca 10-14 nákladních skříňových automobilů a 
10-15 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 2-4 ks elektrických vysokozdvižných vozíků o 
nosnosti 1,4 t, z části potom ručními manipulačními vozíky. Dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižných vozíků bude zabezpečeno na expedičních a manipulačních plochách u 
skladů. 
 
Dosah izofon hluku z provozu GDX Automotive je uveden v Hlukové studii uvedené 
v příloze tohoto oznámení. Dosah ukazuje, že nebudou překročeny přípustné hodnoty 
v chráněném venkovním prostoru staveb ani v chráněném ostatním venkovním prostoru. 
Tento závěr souvisí s umístěním haly v průmyslové hale mimo přímý dosah chráněných 
objektů a chráněného venkovního prostoru. Nejblíže situovaný objekt průmyslové zóny – 
bude dotčen izofonou výše 30 dB. 
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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 investora je provést výstavbu objektu haly s umístěním 
technologického provozu firmy GDX Automotive, s.r.o v průmyslové zóně Hrabová.  
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 
„Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“ v průmyslové zóně.   
  
Situování stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro lokalitu je Územním 
plánem zóny Hrabová a schváleným územním plánem města (usnesení 778/M ze dne 
5.10.1994) stanovena funkce - lehký průmysl, sklady, drobná výroba. Předmětný záměr je v 
souladu s územně plánovací dokumentací, jak vyplývá z vyjádření Magistrátu města Ostravy,  
odboru stavebně správního z 4.5.2006. 
Záměr realizovat umístění záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX 
Automotive“ v jedné z hal průmyslové zóny 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 stavba „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“, 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 stavby haly s umístěním provozu firmy GDX Automotive, s.r.o. 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 je situováno 
mimo tah územních systémů ekologické stability. Jde o část prvku, který má být dobudován - 
lokální biokoridor. Záměrem stavby nebudou územní systémy ekologické stability přímo 
dotčeny. Nejblíže situovaný prvek územních systémů ekologické stability je jižně od 
zájmového území a plochou průmyslové zóny je navržen dle ÚPD biokoridor lokálního 
významu KBK č. 488 (typu STG 4 BC 3-4). V uvedeném prostoru je realizována zatravněná 

retenční 
nádrž, která 
byla řešena 

samostatně 
městem. 

Západně je 
situován 

biokoridor 
lokálního 
významu 

LBK 486 – 
824 

s biocentrem 
LBC č. 487 

(mimo 
zájmové 

území). 
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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 1 800 
m východním směrem ).  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
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 
Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice (CZ 0813462)  - mimo zájmové území 
Evropsky významná lokalita Poodří (CZ 0814092)  - mimo zájmové území 
Evropsky významné lokality Pilíky (CZ 0813464)  - mimo zájmové území 
Evropsky významná lokalita Paskov (CZ 0813463)  - mimo zájmové území 
Rovněž žádná z vymezených „ptačích oblastí“ není situována v blízkosti zájmového území. 
 
- 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. 
Východně od zájmové lokality (za silnicí I/56) je situován mokřad, t.j. vodní plocha s 
lokálním charakterem, s doprovodnou zelení. Tato plocha je situována mimo oblast stavby 
„Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“. 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 
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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. 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Central Trade Park Ostrava – Hrabová                                                        Ing. Paciorková  05/2006 
GDX Automotive                                                                                         Oznámení  dle zákona č. 100/2001 Sb. 

54 
 

 
 
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 výstavby a v době 
polygrafického 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 areálu 
záměru stavby „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ 
navazuje na kompletní dopravní systém předmětného provozu.  
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 
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 
dosahem izofon hluku uvedených v F.Doplňující údaje. 
 
 
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.  
 
Celková průměrná větrná růžice lokality město Ostrava : 
Tabulka č.17 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   3,48   5,68   2,65   1,91   5,61   6,03   3,17   1,15  13,55   43,23 
5,0  7,42   6,91   1,07   0,93   5,69 17,38   6,26   2,06    47,72 
11,0   0,94   0,50   0,04   0,08   1,53   4,32   1,37   0,27     9,05 
Součet  11,84  13,09   3,76   2,92  12,83 27,73  10,80   3,48  13,55   100,00 
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Hodnoty výsledku měření dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou 
vzhledem ke zjištěným hodnotám pro benzen (patři do skupiny těkavých organických látek, 
dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č.1 je zařazen do skupiny 4 - organické sloučeniny 
klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. jako karcinogen, mutageny nebo jedy)  dle 
jednotlivých měřících stanic nejblíže situovaných - měřící stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava 
Fifejdy), č. 1410 (Ostrava-Přívoz) a měřící stanice HS č. 1467 (Ostrava-Přívoz) jsou uvedeny 
na stranách 35-36 tohoto oznámení.  
V rámci technologie jsou navržena opatření pro odstranění těkavých organických látek a 
zápachu emitovaného při vulkanizaci pryže a při nanášení nátěrových hmot na pryžový profil. 
Navržena je pro předpokládanou koncentrační oblast jako optimální biotechnologie 
s použitím  biopraček s příslušenstvím. 

Biologické postupy jsou obecně pro čištění odpadních plynů ekologicky i ekonomicky 
vhodnou alternativou. Podmínkou je, že odstraňované kontaminanty musí být ve své většině 
biologicky odbouratelné.Biologické postupy jsou vhodné zejména pro čištění odpadních 
plynů, které obsahují organické látky v relativně nižších koncentracích, řádově ve stovkách 
mg/m3. Jedná se o koncentrační oblast, která je pro jiné metody většinou nevhodná. 

Při biologickém čištění odpadní vzdušiny od organických a pachových látek dochází k jejich 
odbourávání pomocí mikrobiální oxidační činnosti mikroorganizmů ve vodné fázi. Přitom se 
organické látky odbourávají až na reakční produkty jako CO2 a H2O. 

V zásadě lze rozdělit biologické čištění odpadní vzdušiny od organických a pachových látek 
do dvou na sebe navazujících procesů: 
- Absorpce organických látek z plynné fáze do fáze kapalné, tj. do prací kapaliny. 

- Mikrobiální regenerace prací kapaliny biologickým odbouráváním zachycených 
organických látek mikroorganizmy, všeobecně až na oxid uhličitý a vodu za spotřeby 
kyslíku. Obsah kyslíku v prací kapalině by neměl klesnout pod 1 mg O2 na litr vody. 

Zároveň je regulována hodnota pH cirkulačního roztoku na hodnotu 5 – 10 a regulován přísun 
živin. 

Biopračky jsou v podstatě náplňové reaktory (kolony), obsahující kontaktní náplň s poměrně 
velkým specifickým povrchem, která dovoluje průchod plynu s minimální tlakovou ztrátou. 
Otázka správné volby náplně je důležitá z hlediska imobilizace mikroorganizmů na náplni 
(nosiči) a dále s přihlédnutím k potřebné délce kontaktu vzdušiny a v ní obsažených 
organických látek s kontaktní náplní a kapalnou fází. Voda obsahující anorganické živiny je 
čerpána nad kontaktní vestavbu kolony a tam je rovnoměrně rozstřikována po celém průřezu 
kolony. Stéká v tenkém filmu po povrchu náplně dolů a dodává buňkám živiny nezbytné pro 
konverzi škodlivin. Odpadní vzdušina zbavená pevných příměsí je přiváděna do biopračky. 
V biopračce prochází vzdušina kontaktní náplní s naadaptovanou mikrobiální populací 
protiproudně vůči toku kapaliny kolonou vzhůru. Při styku s vodou přecházejí škodliviny do 
vodné fáze a odsud difundují dále do tenké vrstvy mikrooganizmů narostlých na povrchu 
náplně. S vodou odchází z kolony také část mikroorganizmů, které se separují od kapalné fáze 
v cirkulační nádrži. Kapalina z cirkulační nádrže se potom čerpá zpět do kolony ke skrápění 
kontaktní vestavby. Vzhledem ke ztrátám odparem se určité množství čerstvé vody musí do 
cirkulačního systému neustále doplňovat. 

V biopračce probíhají oba procesy, tj. jak absorpce škodlivin tak i jejich degradace současně. 
Vzdušina je po projití kolonou zbavena z velké části organických příměsí pod emisní limit a 
opouští biopračku výstupním komínkem do atmosféry. 
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Celkové množství odsávané kontaminované vzdušiny je cca 141 000 m3/h.  

Těleso  biopračky je vyrobeno z polyetylenu. Aparát obsahuje  kontaktní náplň, na jejímž 
povrchu je uchycena biokultura. Ta je naočkována ve formě inokula se směsnou populací 
mikroorganizmů s nejvyšším stupněm degradace přítomných organických látek do cirkulační 
nádrže biopračky. 

Odbourávání organických látek probíhá jak na kontaktní vestavbě tak především 
v cirkulačním zásobníku biopračky s regulovaným doplňováním čisté vody (v důsledku 
úbytku vlivem odparu), živin a s regulací hodnoty pH. 

Vlastní kolona biopračky  sestává z cirkulační nádrže, která tvoří spodní integrovanou část, 
vlastního kolonového tělesa, ve kterém je umístěna na roštu speciální kontaktní vestavba, jež 
umožňuje vertikální bezbariérový průtok vypírací kapaliny. Nad kontaktní vestavbou jsou 
umístěny rozstřikovací registry, ze kterých je skrápěna kontaktní náplň. Nad rozstřikovacím 
registrem proudí vzdušina přes sypaný eliminátor kapalného úletu již zbavená  organických 
příměsí výstupním potrubím  do atmosféry. 

Skrápěcí roztok obsahující mikroorganizmy je z cirkulační nádrže biopračky průběžně čerpán 
cirku-lačním čerpadlem do rozstřikovacího registru nad kontaktní vestavbou, kterou skrápí a 
stéká zpět do cirkulační nádrže. 

Cirkulační nádrž biopračky je dále osazená dalšími technologickými hrdly. Vedle sání 
čerpadla je to vypouštěcí hrdlo, hrdla pro stavoznak, vzorkování kapaliny, dávkování živného 
roztoku a roztoku pro regulaci pH. Biopračka je dále dokompletována rozpouštěcími 
nádržemi s míchadly a dávkovacími čerpadly pro dávkování živin do cirkulační nádrže a 
stabilizaci pH cirkulačního roztoku. Hodnota pH je snímána pH elektrodou umístěnou 
v cirkulačním okruhu a má vazbu na ovládání dávkovacího čerpadla. Biopračka vhledem ke 
svým rozměrům je umístěna  vně objektu, ale musí být zabezpečena pro zimní provoz, tzn. že 
spodní cirkulační náplň musí být opatřena izolací stejně jako cirkulační okruh, případně 
zajištěna temperace topnými kabely. 

Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace stavby „GDX Automotive, CT 
Park Ostrava-Hrabová“ bude u imisí ve sledované lokalitě (v průmyslové zóně Ostrava-
Hrabová) pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 6,88 µg/m3, pro 
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,18 µg/m3, pro oxid dusičitý 
(NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,28 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – průměrná 
roční koncentrace 0,02 µg/m3 a pro těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční 
koncentrace 20,37 µg/m3. 
Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí Ostrava-Nová Bělá a Hrabová roku 2007) a 
imisních koncentrací z výstavby „GDX Automotive, CT Park Ostrava-Hrabová“ budou 
výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní 
koncentrace 126,88 µg/m3, pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 
45,18 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – průměrná hodinová koncentrace 71,28 µg/m3, pro 
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,02 µg/m3, pro těkavé organické látky 
(VOC) – průměrná roční koncentrace 20,37 µg/m3. 
Tím bude splněn imisní limit pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení 
a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Překročen bude imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní a roční 
koncentrace, který je již dnes překročen a maximální imisní nárůst je pro průměrnou roční 
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koncentraci 0,18 µg/m3 = 0,4 % imisního pozadí roku 2007 a v místech nejbližší trvalé obytné 
zástavby na ul. Krmelínská je nárůst jen 0,03 µg/m3 = 0,07 % imisního pozadí roku 2007. 
Z toho důvodu zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech 
podmínek pro vydáni povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů. Použité řešení je nejvýhodnější 
z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 
86/2002 Sb.. 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude příznivě ovlivněn. 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 průmyslové zóny je 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 jsou 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.  
 
Odvod odpadních vod splaškových a dešťových je v rámci provozu haly s umístěním záměru 
„Central Trade Park Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ řešen.  
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Veškeré splaškové vody budou  odváděny kanalizačním sběračem na ÚČOV. Kanalizační řád 
bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody je projektem prověřena. Provozovatel objektu 
haly O6 bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu. 
 
Parkoviště bude vybaveno lapolem zajišťujícím záchyt znečištěných dešťových vod nebo 
havarijního stavu na zpevněných plochách. Typ lapolu bude odpovídat konečným 
požadavkům na  eliminaci předmětného možného vlivu v řešeném prostoru. 
 
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). 

Není předpokládán významný vliv na odpadní vody, podzemní vody ani půdu. Provozní 
kapaliny používané při odlučování emisí ze vzdušiny, jiné provozní náplně, kapaliny uniklé 
při havárii budou zachycovány  využívány jako technologická kapalina, po ztrátě 
technologických parametrů odstraňovány jako nebezpečný odpad pod kódem 13 08 02.  

Z hlediska zákona 254/2001 Sb. je tento odpad závadnou látkou, která bude skladována 
maximálně v množství 20 t, bude umístěna jako provozní náplň, shromažďována ve 
dvouplášťových nádržích vybavených detekcí protržení. Odpad je nutné odvážet k odstranění. 
K jímkám je nutné zajistit přístupovou komunikaci pro cisternu. Manipulační plocha bude  
nepropustná, svedená do bezodtoké jímky. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Předmětná lokalita se nachází v Hrabové na jižním okraji Ostravy v blízkosti 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.  
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Ovlivněno bude stávající využití  půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních 
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního 
fondu.   
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ: 6.44.00 
Klimatický region zájmové oblasti 6 
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Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
44 Oglejená půda na půdotvorném substrátu sprašových hlín, půda středně těžká, hlinitá s 

drobtovitou strukturou téměř bez skeletu, vláhové poměry jsou méně příznivé, zejména v 
podorničních vrstvách s vysokou hladinou podzemní vody, (periodické dočasné zamokření). 
Ornice má střední sklon k hrudovitosti, má slabě vyvinutý horizont.Podornice je typická pro 
glejové půdy, těžší v celém půdním profilu, je téměř bez struktury, se slabým obsahem štěrku, 
málo propustná pro vodu. 

 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”.  
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí: 

           6.44.00  II.třída ochrany 
 
Do II. třídy ochrany patří půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. Jelikož byla tato situace 
posouzena z hlediska komplexních záborů půd na celém území města v rámci územně 
plánovací dokumentace a celá lokalita byla určena k jiným než zemědělským účelům, je 
považováno toto komplexní posouzení za průkazné. Se skrytou zeminou ale musí být 
zacházeno jako s velmi kvalitní půdou, musí být využita jako kvalitní zemědělská půdy pro 
konečnou rekultivaci příslušné lokality, která bude pro takové určení příslušným orgánem 
určena. 
 
Navržené území pro realizaci stavby haly je územím s melioracemi.  
 
 
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.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
Zájmové území je však lokalitou bez významných biologicko ekologických prvků. Lokalita je 
ekologicky nestabilní, je nestabilní agrocenózou.  
V současnosti je lokalita (jak je zřejmé z fotodokumentace uvedené na titulní straně) určená 
pro stavbu „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ bez 
porostu, ovlivněna související zástavbou. Závěry uvedené v oznámení pro průmyslovou zónu 
pro předmětný záměr platí v plném rozsahu. 
Při vlastním provozu v hale nedojde k ovlivnění flory ani fauny.  
V rámci stavby haly budou realizovány sadové úpravy. Realizací sadových úprav bude po 
zapojení vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno umístění haly 
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v předmětném území. Druhová skladba výsadeb v rámci sadových úprav bude řešena 
souběžně s konzultací s dotčeným orgánem státní správy.  
 
 
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 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. 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.18 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu  x  
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu    x 
Vliv na ekosystémy    x 
Vliv na krajinu   x 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   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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Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 

Tabulka č.19 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy průmyslové zóny Ostrava Hrabová 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy průmyslové zóny Ostrava Hrabová 

Emise  z dopravy 
v době provozu 

Přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, přímé dopravní napojení na silnici 
I.třídy, bez ovlivnění antropogenní zóny 

Emise z technologie Přímé, dlouhodobé minimální nepříznivý vliv (nízké koncentrace), 
dokladováno rozptylovou studií, použita opatření (úprava 
vzdušiny, biopračky) 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

Přímé minimální nepříznivý vliv, kanalizace, řešen v rámci celé 
průmyslové zóny 

Půda v areálu přímé Zábor zemědělského půdního fondu - řešen v rámci 
přípravy průmyslové zóny Ostrava Hrabová minimální 
nepříznivý vliv 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí  

 
 
 
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 stavby nové haly v rámci průmyslové zóny s uplatněním technologie 
polygrafického provozu bylo provedeno pro období provozu. Období výstavby již bylo 
sledováno v rámci kompletního posouzení průmyslové zóny  v kontextu všech navrhovaných 
hal 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. 
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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 O6 
s umístěním předpokládané tiskárny 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 „Central Trade Park Ostrava – 
Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“, vliv emisí z provozu firmy GDX Automotive byl 
vymezen v rozptylové studii tohoto oznámení.  
 
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 průmyslové zóny 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 
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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 O 6 nebude významně ovlivňujícím prvkem 
v žádné z možných časových charakteristik souvisejících se stavbou haly ani s provozem 
výroby těsnících systémů pro automobilový průmysl. 
 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění je a bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
vznikající z provozu GDX Automotive s.r.o. jsou vymezeny v tabulce č.15 na straně 44. 
Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou umístěny v kontejnerech, svoz a 
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma (provozovatel zabezpečí příslušnou 
smlouvu). Pokud budou produkované odpady vyžadovat dle platné legislativy speciální 
způsob nakládání, bude tato skutečnost vymezena konkrétně v rámci smlouvy s uplatněním 
veškerých požadavků platné legislativy.  
 
Vliv na pracovní prostředí 
Dle projektovaných připravovaných parametrů jednotlivých objektů budou pracovní 
podmínky splňovat požadavky platné hygienické legislativy. Tento stav bude dále sledován 
v rámci kolaudace objektu haly s umístěním navrhované technologie.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Pozitivní je zabezpečení většího množství pracovních míst významných pro zájmové území. 
Pracovní podmínky a zabezpečení pracovních míst bude na příznivé úrovni. 
 

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.  
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem tiskárny v hale O6 nebudou 
dosahovat hodnot nad přípustný stav, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí části a 
zjišťovacího řízení v rámci přípravy průmyslové zóny Ostrava - Hrabová.  
Hodnot způsobujících nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je 
dokladování hlukovým posouzením. V pracovním prostředí bude hluková zátěž řešena tak, 
aby byly dodrženy podmínky platné legislativy. 
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
nejblíže situovaných antropogenních systémů. 
 
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.   
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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 polygrafického provozu v hale O6 umístěné 
v průmyslové zóně Ostrava Hrabová vztažený k předmětnému území a populaci nebude 
znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami 
stavby.  
Objekt haly s umístěním provozu výrobního závodu GDX Automotive s.r.o. bude začleněn do 
okolního prostředí v souladu s charakterem ostatních realizovaných i připravovaných hal.  
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – 
PROJEKT GDX Automotive“ v lokalitě průmyslové zóny Ostrava Hrabová a související 
dopravní napojení není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
 
� Provedeny budou skrývky kulturních zemin dle provedeného pedologického průzkumu, 

skryté zeminy budou dočasně umístěny na vymezeném prostoru, udržovány 
v bezplevelném stavu. Následně budou využity dle dispozic příslušného orgánu ochrany 
půdního fondu. 

 
� Dodavatel stavby zabezpečí minimalizaci odpadů při stavbě, jejich třídění a nakládání se 

zeminami z výkopu v souladu s platnou legislativou z hlediska nakládání s odpady. 
 
� Příprava staveniště a stavební práce haly budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek, v případě zvýšené  prašnosti bude prováděno zkrápění komunikací.   
 

� Dodržována bude technologická kázeň ze strany investora, dodavatele stavby a 
provozovatele obchodního centra, při přípravě stavby bude zpracován podrobný program 
organizace výstavby, tato bude naplánována tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní 
obyvatelstvo, s důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze 
staveniště a čištěním povrchu vozovek, případně realizací oddělujících bariér, zabráněno 
bude vzniku sekundární prašnosti, zabezpečeno vypínání motorů nákladních vozidel a 
těžké techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti a snížena velikost plynných emisí a emisí 
hluku do okolí. 

 



 

Central Trade Park Ostrava – Hrabová                                                        Ing. Paciorková  05/2006 
GDX Automotive                                                                                         Oznámení  dle zákona č. 100/2001 Sb. 

65 
 

 
 
� Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, s dodržováním 

limitů platného kanalizačního řádu. 
 
� Dešťové vody z parkoviště před vypouštěním budou předčištěny (odlučovače ropných 

látek), s vodohospodářským orgánem bude projednán použitý typ odlučovačů s ohledem 
na garantovaný obsah ropných látek na výstupu do 5 mg/l NEL, projekt stavby bude 
předložen vodohospodářskému orgánu k vyjádření, součástí bude stanovisko správce 
veřejné kanalizace. 

 
� Dešťové vody budou  odváděny dešťovou kanalizací do dolní retenční nádrže a 

vypouštěny řízeně do Šídlovického potoka s ohledem na kapacitu koryta pod vyústěním. 
 
� Kvalita vod vypouštěných do vodního toku Šídlovecký  potok  bude v souladu s nařízením 

vlády č. 61/2003 Sb. 
 
� Objekt haly realizované pro umístění výrobního závodu GDX Automotive s.r.o.bude 

dopravně napojen na novou páteřní komunikaci průmyslové zóny Ostrava Hrabová 
s napojením na silnici I/56.  

 
� Zpracována je organizace dopravního řešení související s provozem haly s ohledem na 

navazující provoz ostatních objektů průmyslové zóny.    
 
� Provedena bude výsadba ochranné a estetické zeleně, vysazená zeleň v lokalitě bude 

udržována, případné úhyny stromů a keřů budou nahrazeny novou výsadbou. 
 
� Zpracován bude havarijní plán provozu výrobního závodu GDX Automotive.  
 
� Použito pro odstranění těkavých organických látek a zápachu emitovaného při vulkanizaci 

pryže a při nanášení nátěrových hmot na pryžový profil (míra odloučení bude odpovídat 
platné legislativě především zákonu 86/2002 Sb., vyhlášce 355/2002 Sb. a 356/2002 Sb.) 
bude technologické řešení pro zpracování odpadních plynů s použitím biopraček, konečné 
řešení bude upřesněno podle výsledku experimentálního ověřování zvolené technologie 
(ověření biologického odbourávání kontaminantů z emitovaných odpadních plynů ve 
stávajícím provozu firmy).  

 
� 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 zpracuje pro provoz boxů pro nanášení  tekutých nátěrových hmot a 

adhesivních materiálů s odlučovacím systémem soubor technicko-provozních parametrů a 
technicko-organizačních opatření k zajištění provozu u stacionárních zdrojů, včetně 
opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu 
s podmínkami ochrany ovzduší (dle § 11 odst. 2 zákona č.86/2002 Sb. podle přílohy č. 10 
vyhlášky č. 356/2002 Sb.). 

 
� Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák.č. 356/2003 Sb.). Sklady chemických látek a 
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přípravků 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.) budou stavebně zabezpečeny. Totéž platí o pracovištích a manipulačních 
plochách, kde s nimi bude nakládáno. Na chemické  látky (přípravky), které vykazují 
nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní 
listy, pravidla bezpečné práce, školení pracovníků apod.). 

 
� Provozní kapaliny používané při odlučování emisí ze vzdušiny, jiné provozní náplně, 

kapaliny uniklé při havárii budou zachycovány  využívány jako technologická kapalina, 
po ztrátě technologických parametrů odstraňovány jako nebezpečný odpad pod kódem 13 
08 02. Z hlediska zákona 254/2001 Sb. je tento odpad závadnou látkou, která je 
skladována maximálně v množství 20 t, je umístěna jako provozní náplň, shromažďována 
ve dvouplášťových nádržích vybavených detekcí protržení. K jímkám bude zajištěna 
přístupová komunikace pro cisternu. Manipulační plocha bude nepropustná, svedená do 
bezodtoké jímky. 

 
� Provozovatel bude dodržovat schválený Plán odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje, zabezpečí minimalizaci odpadů, jejich recyklaci.  
 
� 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 záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – 
PROJEKT GDX Automotive“ v hale průmyslové zóny  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 (tiskárna) včetně základních údajů vymezených v rámci 
posouzení vlivů záměru přípravy celé průmyslové zóny Hrabová areálu (03/2004) ve 
zjišťovacím řízení.    
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Metody použité při hodnocení vlivů stavby 

Tabulka č.20 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 

Emise z technologie 
tisku 

Bilance Spotřeba materiálů, jejich chemické 
složení, řešení odstranění těkavých 
organických látek a zápachu emitovaný 
při vulkanizaci pryže a při nanášení 
nátěrových hmot na pryžový profil 

Imisní zatížení   z tisku a 
dospalovacího zařízení  

Rozptylová studie - 
Metodika SYMOS 
1997  

Větrná růžice, emise z technologie 
Bezpečnostní listy používaných 
chemických látek 

Hluk z provozu a 
dopravy 

Hluková studie  Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb. pro 
záměr „Průmyslová zóna Ostrava 
Hrabová“ 

Fauna Místní šetření Průzkum v rámci Oznámení dle 
zák.č.100/2001 Sb. pro záměr 
„Průmyslová zóna Ostrava Hrabová“ 

Flóra Místní šetření Průzkum v rámci Oznámení dle 
zák.č.100/2001 Sb. pro záměr 
„Průmyslová zóna Ostrava Hrabová“ 

Vliv na jakost vod Bilanční výpočet 
splaškových 
odpadních vod 

Množství vypouštěných vod, znečištění 
odpadních vod, kanalizační řád 

 
 
 
6. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené stavbou, některé výměry 
mohou být v rámci technického řešení  upraveny a o některých podrobnostech konečného 
řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě podrobného řešení stavby haly 
s umístěním výrobní technologie GDX Automotive s výrobou těsnících systémů pro 
automobilový průmysl. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Varianty geografického řešení nebyly uplatněny vzhledem k tomu, že záměr realizace 
umístění provozu GDX Automotive do předmětné haly je vázán na danou lokalitu a umístění 
haly v průmyslové zóně 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. 
Předmětná hala je součástí průmyslové zóny a respektuje vymezené prvky požadavku zóny 
vztažené na jednotlivé haly a jejich dopravní napojení.  
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Technologické varianty rovněž nebyly řešeny, je připravován záměr umístit v předmětné hale 
provoz 6 linek UHF a  1 linky TPE a provoz montáže a kompletace výrobků. Její  umístění 
souvisí s možností umístění předmětného záměru v příznivé lokalitě.  Výroba bude 
zabezpečovat výrobu těsnících systémů pro automobilový průmysl. Technologie výroby je 
vázána na výrobní postup daný uvedenými linkami UHF a TPE.  
 
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: 

 
Průmyslová zóna Ostrava Hrabová   
Situace celková, měřítko 1 :  4 000 (zmenšeno)  
CTPark Ostrava 
 
Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 (zmenšeno) 
 Celková situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
 Koordinační situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
 Řezy schéma 
Dle K4, a.s. Brno 
 

Jiná dokumentace: 
 
Rozptylová studie – záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX 
Automotive“, Ing. Fiedler, Háj ve Slezsku, 05/2006 
 
Hluková studie „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“, 
EPRO, 05/2006 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována na území města Ostravy, 
v k.ú. Hrabová  v lokalitě průmyslové zóny Ostrava – Hrabová, západně od rychlostní 
komunikace I/56 Místecká, jižně od stávajícího objektu firmy ASUS, připravované stavby 
haly O 6. Areál průmyslové zóny je celkově jižně od obchodní zóny s objekty obchodních 
center Makro a Tesco. V okolním prostoru průmyslové zóny jsou postupně stavěny ostatní 
halové objekty.   
V navrhovaném halovém objektu je připravován záměr umístit  provoz firmy GDX 
Automotive s.r.o.. 
Firma GDX Automotive s.r.o. se zabývá produkcí pryžových a plastových výrobků z oblasti 
automobilového průmyslu - zejména se jedná o těsnění karosérie a jednotlivých dílů, jako 
jsou těsnění dveří, těsnění přední i zadní kapoty, vedení okenních skel apod. Firma dodává 
výrobky pro automobily ŠKODA, AUDI, SAAB, OPEL, SUZUKI.  

Výrobní program bude zahrnovat široký sortiment položek vyráběných ve velkosériových 
množstvích. Ojedinělé položky pak budou vyráběny v „kusových“ sériích produkované podle 
specifických požadavků těchto odběratelů.  
V lokalitě zóny bylo při přípravě záměru uvažováno s výstavbou 8 – 12 průmyslových hal 
se zpevněnými plochami, účelovými komunikacemi a přípojkami inženýrských sítí. Část 
těchto objektů je v současnosti ve výstavbě a přípravě staveb. Areál průmyslové zóny 
navazuje na nově realizované a plánované investice města Ostrava, na něž časově navazuje 
postupná výstavba průmyslové zóny. Připravovanou investicí je prodloužená Mostní (mimo 
přímý vliv na provoz nové haly), realizována již byla mimoúrovňová křižovatka (MÚK) 
rychlostní komunikace I/56 a ulice prodloužená Mostní.  
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. V současnosti jsou realizovány 
suché poldry (retenční nádrže). 
Zájmové území je plochou původně zemědělsky obdělávanou, v současnosti je plochou bez 
zemědělského využití.   
Součástí realizace průmyslové zóny jsou veškeré příslušné inženýrské sítě. Na tyto sítě bude 
napojena nová hala, v níž bude realizován projekt „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – 
GDX Automotive“. Objekt haly s umístěním technologie výrobního závodu GDX 
Automotive bude respektovat navazující objekty připravovaných a stávajících staveb a 
napojení na inženýrské sítě realizované v rámci průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. 
Zároveň dopravní napojení  průmyslové zóny je napojením předmětného záměru v území a 
dopravní provoz zahrnoval dopravu související i s provozem haly v níž bude situován provoz 
GDX Automotive. Tyto charakteristiky byly posouzeny v předchozím oznámení dle  
zák.č. 100/2001 Sb.pro průmyslovou zónu Hrabová. Dopravní provoz související s provozem 
haly  byl do celkového zhodnocení průmyslové zóny zahrnut v plném rozsahu. 
V současnosti probíhá zjišťovací řízení pro Halu O6, v níž je připravováno umístění 
technologie polygrafického průmyslu. 

Posuzován v rámci tohoto oznámení je záměr umístit do haly záměr „Central Trade Park 
Ostrava – Hrabová – PROJEKT GDX Automotive“ průmyslové zóny posouzené v rámci 
zjišťovacího řízení provoz  firmy GDX Automotive s.r.o., který zajišťuje výrobu těsnících 
systémů pro automobilový průmysl. Uvedená technologie spadá samostatně pod zjišťovací 
řízení (Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
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změně některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). dikci bodu 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, 
výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok“.  

Stavebně bude výrobní objekt a sociálně provozní vestavek navazovat na další dvě výrobní 
haly a bude použit stejný stavebně montážní konstrukční systém. Hotové výrobky budou 
dodávány odběratelům převážně tuzemsku a v Evropském regionu: z části do kompletačních 
firem používajících výrobky do kompletních sestav, zčásti pak servisním organizacím jako 
náhradní díly. 

Výrobky budou dopravovány zabalené v kontejnerech a kartonech pro pozemní transport. 
Koncepce řešení výrobního procesu nepředpokládá skladování velkých objemů 
dovážených/nakupovaných dílů a komponent - uvažuje se skladovacími zásobami na cca 3-4 
týdny. 

Nová technologie firmy umístěná v hale bude rozdělena na dva hlavní provozy: 

3.   přípravu směsí a linky vlastní výroby pryžových prvků (celkem 8 linek), z toho 6 linek 
UHF, 2 linky TPE. 

4.   provoz montáže a kompletace výrobků  

V montážním provozu pak budou v malosériových a kusových objemech také kompletovány 
na zakázku specifické prvky, event. kompletované podsestavy a nebo celé soustavy. 
 
Vstupní materiál do extruzních linek bude dopravován do vstupního skladu materiálu a odtud 
bude distribuován do navazující haly extruze. 

 
Příprava výstavby haly v rámci průmyslové zóny bude realizována na základě podmínek 
územně plánovací dokumentace a uspořádání ploch v území. Objekt haly bude respektovat 
požadovaný tvar staveb, respektovat napojení inženýrských sítí a napojení na komunikační 
systém. 
V okolí se nevyskytuje obytná zástavba, jsou zde situovány pouze průmyslové obchodní a 
skladové areály.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z hal průmyslové zóny, do níž bude umístěna 
technologie  výrobního závodu firmy GDX Automotive s.r.o. s výrobou těsnících systémů pro 
automobilový průmysl, 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 záměru stavby GDX 
Automotive v jedné z hal průmyslové zóny bude přesně specifikovat umísťovanou technologii 
z hlediska možných vlivů předmětné technologie na okolní prostředí. 
 
Na pozemku pro stavbu haly určené pro umístění provozu GDX Automotive bude provedena 
skrývka zemin. Zeminy budou uloženy na vymezeném prostoru průmyslové zóny. 
Zabezpečeno bude jejich ošetření pro zamezení zaplevelení do konečného uplatnění při 
náhradním využití. Konečné uplatnění bude řešeno na základě dispozic orgánu ochrany půdy.  
Navržena  je skrývka ornice dle pedologického průzkumu o mocnosti 0,24 m. V zájmovém 
prostoru je vymezena plocha pro dočasnou deponii skrytých kulturních zemin (I.etapa). 
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Stavba jednotlivých objektů a komplexně celé zóny si vyžádá přiměřené terénní úpravy. 
Řešena bude možnost výsadby zeleně.  
Jednotlivé objekty průmyslové zóny, tedy i předmětné haly, budou napojeny na veřejné sítě 
v majetku města. Tyto jsou vedeny v páteřní komunikaci zóny. Rovněž pitná voda bude 
zabezpečena  přípojkou z městského vodovodního řadu, přívod je veden v koridoru 
inženýrských sítí procházející podél páteřní komunikace. Splaškové vody budou svedeny 
splaškovou kanalizací do městské stoky.  
Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže, odkud budou řízeně vypouštěny do 
Šídloveckého potoka.  
Horkovodní přípojka pro stavbu haly bude vybudována napojením z horkovodního řadu v ul. 
Na Rovince (kolaudace  03/2006), vlastníka Dalkia, a.s.).  
 
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 návrh dopravního 
napojení haly.  
 
Doprava haly GDX Automotive 
Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován převážně nákladními automobily nebo 
menšími nákladními skříňovými automobily.  
Předpokládá se frekvence maximálně cca 6-8 nákladních automobilů a 12-14 dodávek za den 
pro dopravu vstupního materiálu. Hotové výrobky pak budou vyskladňovány výhradně na 
paletách nebo v kontejnerech ve frekvencích cca 10-14 nákladních skříňových automobilů a 
10-15 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 2-4 ks elektrických vysokozdvižných vozíků o 
nosnosti 1.4t, z části potom ručními manipulačními vozíky. Dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižných vozíků bude zabezpečeno na expedičních a manipulačních plochách u 
skladů. 
S uvedeným množstvím dopravy se v rámci posouzení průmyslové zóny uvažovalo a je plně 
v souladu s předpokládanou dopravou uplatněnou v rámci posouzení celé zóny. 
 
Stavební objekt GDX Automotive bude řešen jako stavební monoblok o rozměrech  
288 x 96 (72) m  s dvojpodlažním administrativním, provozním a sociálním vestavkem o 
rozměru 156 x 12 m.  
Světlá výška výrobní haly bude 7 m. 

Pro přísun materiálu do výrobní haly budou vybudovány manipulační rampy (na úrovni  
-1,2 m) s vyrovnávacími můstky s mechanickými těsnícími límci a vratové vstupy o 
rozměrech 4,0 x 4,5 m na úrovni ±0,00. 
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Technologie závodu GDX Automotive 

Technologie bude rozdělena na dva hlavní provozy - příprava směsí a linka vlastní výroby 
pryžových prvků zahrnující celkem 7 linek (6 linek UHF a 1 linka TPE) a montáž a 
kompletace výrobků 
Vstupní materiál pro extruzní linky bude dopravován do vstupního skladu materiálu a odtud 
bude distribuován do navazující haly extruze. 
 
Technologie UHF linek ( 6 ks linek) zahrnuje dávkování, vytlačování, vulkanizace, nanášecí 
sekce, vytvrzovací sekce, flokovací sekce, sušící sekce, fáze sekání předdílem a konfekční 
část. 
V montážním (konfekčním) provozu jsou předdélky z extruze nasekány na přesné délky a 
výseky nutné pro zástavbu na karoserii. Jsou používány jednoúčelové pneumatické 
vysekávací zařízení. Tyto nasekané díly se vulkanizují v rozích (těsnění vedení skel) nebo se 
vulkanizují koncovky (stírací těsnění) na hydraulických vstřikolisech. U technologie TPE jsou 
požívány také obstřiky skel. Poslední operací je začišťování přetoků, kontrola dílů, balení do 
zákaznických palet. 
Zde dochází ke kompletaci a již hotové díly uložené do zákaznických obalů jsou 
transportovány do výstupního skladu. Výstupní sklad plní i funkci vstupního skladu pro 
materiál a komponenty používané v konfekci. 

Ve skladu hořlavin a chemikálií budou skladovány v samostatném oddělené skladu hořlavin 
následující položky materiálu. 
Celkem ve velkých i malých zdrojích bude naneseno za rok 69,7 tun těkavých látek  
ve smyslu zákona 86/02 Sb.Σ 70,45 

Celkem se předpokládá, že v řešeném provozu bude pracovat 938 pracovníků, z toho 850 
výrobních (434 žen a 416 mužů) a 88 pracovníků v THP profesích a v administrativě. 
 
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. Celkový 
instalovaný příkon technologických strojů a zařízení bude cca 10980 kVA (z toho pro dílnu 
extruderů 3425kW, pro montážní provoz 5350kW a pro ostatní provozy 2205kW), průměrná 
spotřeba technologických zařízení pak bude 6500kW.  
Rozvod slaboproudu (ve výrobní hale a přístavcích) 
Telefonní přípojky a zásuvky LAN budou vybudovány v požadovaných prostorech 
výrobních, skladovacích a pomocných provozů v celkovém počtu 110 ks, z toho pak 56 
zásuvek LAN a 54 míst napojení telefonických přípojek. 
Vzduchotechnické rozvody  
Komplexní výměna vzduchu v hale a ve skladové části, jeho předehřev a úprava bude řešena 
podle hygienických předpisů a ČSN 730560. Zvláštní odsávání bude vybudováno pro 
jednotlivá technologická výrobní pracoviště v objemech 141 000m3/hod pro provoz extruze a 
odtah 31 250 m3/hod z pracovišť montážního provozu.   
Další lokální odtahy tepelných emisí pak budou od pomocných technologických provozů – 
odtahy z kompresorovny, výměníkové stanice, kotlů pro výrobu páry, místnosti vakuových 
pump. 
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Rozvody stlačeného vzduchu a vakua 
Pro potřeby technologie bude vybudována ve stavebně odděleném prostoru kompresorovna se 
třemi kompresory a úpravna stlačeného vzduchu s max. výkonem 3 630m3/hod pro provoz 
extruze a 1 875 m3/hod pro montážní provoz, pracovní tlak bude 8 bar. Po výrobní hale budou 
provedeny zokruhované potrubní rozvody se sestupnými odbočkami na technologická 
pracoviště. 
Pro dopravu materiálu bude třemi pumpami ve vakuové stanici vytvářeno vakuum a 
potrubním rozvodem dopravováno k technologickým linkám provozu extruze. 
Rozvody chlazení v hale  
Pro chlazení extruderů a lisů v montážním provozu budou instalovány potrubní rozvody 
chladící vody cca DN 180-200 a prvky chladících agregátů o chladící kapacitě cca 2,5MW. 
Sklad surového kaučuku a používaných chemikálií bude dochlazován na teplotu podle 
technických parametrů skladování používaných látek. 
Rozvody pitné vody 
V provozu extruderů a v pomocných provozech bude instalován rozvod pitné vody pro 
přípravu technologických roztoků, pro výrobu DEMI vody, pro výrobu páry a pro mycí stroj 
na podlahu (+ vpusť/ výlevka).  
Rozvody zemního plynu 
Pro technologické potřeby provozu extruze bude k technologickým strojům a zařízením a pro 
výrobu technologické páry pro autokláv přiveden zemní plyn 5kPa s celkovou spotřebou 350 
m3/hod.  
Potrubní rozvody granulátu 
Pro přípravu technických směsí a pro dopravu granulátu budou instalovány potrubní rozvody, 
dopravovaný materiál bude do potrubí nasáván vakuem (z rozvodu vakua).  
Rozvody topení 
Ve výrobní prostorách je požadována min. teplota prostředí 18oC, ve skladovací hale 
kaučukových směsí pak teplota do 25-30oC. 
 
Na životní prostředí může mít vliv jednak vlastní výstavba objektu haly GDX Automotive  
včetně parkovacích ploch a přístupových komunikací, jednak vlastní provoz technologie 
výrobního závodu GDX Automotive. Stavba haly byla součástí zpracovaného oznámení 
přípravy záměru průmyslové zóny. Pro vlastní stavbu byly stanoveny podmínky a opatření 
pro realizaci výstavby v rámci uvedeného zjišťovacího řízení. Rovněž oznámení stanovilo, že 
pokud by spadaly situované technologie do samostatného posouzení dle zák.č. 100/2001 Sb., 
proběhne samostatně posouzení v režimu výše uvedeného zákona. Takovým záměrem je  
uvedená technologie uplatněná při výrobě těsnících systémů pro automobilový průmysl.. 
Použitou technologii výrobního procesu, uplatněného v hale GDX Automotive toto oznámení 
posuzuje a stanoví základní podmínky pro realizaci záměru v hale situované v průmyslové 
zóně Hrabová.  
Probíhající stavební práce předmětné haly nebudou znamenat nadměrnou zátěž v území.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění zejména dopravních 
charakteristik předmětného území znamená možnost realizace předmětného záměru bez 
nepřípustného vlivu na okolní prostředí.  
Řešení umístění technologie výroby pryžových prvků s umístěním 6 linek UHF a 1 linka TPE 
a provoz montáže a kompletace výrobků je v souladu s požadavky na obdobná zařízení.  
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací   
 
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, Správ./ÚSŘ/1221/06/Pří z 4.5.2006 
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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 „Central Trade Park 
Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“ 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: 05/2006 
 
 
 
Zpracovatel oznámení :  Ing. Jarmila Paciorková 
                                        číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 
Spolupracovali: 
Ing. Petr Fiedler, znalec v oboru čistota ovzduší, dále jako odborný pracovník  pro zpracování  
rozptylových  studií - autorizace č.j. 1857/740/03 dle zákona č.86/2002 Sb. dále pro 
zpracování odborných posudků s autorizací č.j. 2410/740/02/MS dle zákona č.86/2002 Sb., 
Rozptylová studie záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“, 
05/2006 
 
K4, a.s. Brno (projekt „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“) 
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F. Doplňující údaje 
 

 
Průmyslová zóna Ostrava Hrabová   
Situace celková, měřítko 1 :  4 000 (zmenšeno)  
CTPark Ostrava 

 
Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000  
Celková situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Koordinační situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Řezy schéma 
Dle K4, a.s. Brno 
        
Rozptylová studie – záměru „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“, 
Ing. Fiedler, Háj ve Slezsku, 05/2006 

 
Hluková studie „Central Trade Park Ostrava – Hrabová – GDX Automotive“, EPRO, 05/2006 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 

 
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, Správ./ÚSŘ/1221/06/Pří z 4.5.2006 

 
 
 
 


