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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název záměru:                      Dekontaminační plocha Dolní Benešov – rozšíření kapacity 

 

Kapacita (rozsah) záměru:   Stávající kapacita zařízení činí 2.434 m2. Kapacita po rozšíření 
dekontaminační plochy a provedení nezbytných technických a 
stavebních úprav bude dle projektové dokumentace 10.808 m2. 
Kapacita dekontaminační plochy bude 30 500 tun  (při 70-ti% 
využití plochy, výšce dekontaminačních šarží asi 2,5 m, měrné 
tíze materiálu 1,6 t/m3). Proces dekontaminace probíhá zpravidla 
7 - 14 měsíců.  

 

Umístění:       Kraj   : Moravskoslezský 

    Obec   : Dolní Benešov  

Katastrální území  : Dolní Benešov – Zábřeh 

                 

Charakter stavby: Z hlediska charakteru stavby se nejedná o novostavbu, ale o 
rozšíření kapacity stávajícího zařízení v areálu skládky 
v Dolním Benešově. Dekontaminační plocha bude sloužit jako 
„zařízení na úpravu a zneškodňování nebezpečných odpadů“. 
Materiál bude dekontaminován mikrobiální biodegradací s 
využitím směsných kultur příslušných bakteriálních kmenů. Lze 
předpokládat možnost kumulace dopravy se stávající dopravou 
na blízké státní silnici. 

 

Obchodní firma oznamovatele: Talpa-RPF spol. s r.o. 

                

IČ oznamovatele:     64615391 

 

Sídlo oznamovatele:    Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky



II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

 

II.1. Úplnost dokumentace  

Pro záměr „Dekontaminační plocha  Dolní Benešov“  bylo v  lednu 2004 zpracováno 
Oznámení dle §6 a s obsahem a v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. V rámci zákona č. 100/2001 Sb. u zjišťovacího řízení v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil příslušný správní úřad – tedy v tomto případě 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  – dikci §7, odst. (4) zákona č. 100/2001 Sb., a 
na základě připomínek k oznámení byla dále vypracována dokumentace vlivů dle zákona č. 
100/2001 Sb. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby 
v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Zdeňkem 
Boučkem.  

Posouzení úplnosti dokumentace v požadovaném rozsahu dle přílohy č. 4 zákona ČNR 
č. 100/201 Sb.: 

Část A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní údaje o oznamovateli 
předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby. Z dokumentace 
není zcela jasné, zda technologie solidifikace je posuzována v rámci procesu či nikoli. 
Zpracovatel dokumentace v tom není vůbec důsledný neboť na jedné straně tvrdí, že 
solidifikace není předmětem posuzování (kap. B.II.3.), na straně druhé se jí relativně 
podrobně zabývá např. v kap. B.I.4 a dokladuje v přílohách i certifikáty výrobku TALPA-
REKULT a nedokladuje certifikát biodegradace TALPA REM 1, 2. Zároveň však popis 
technologie solidifikace není natolik podrobný, aby uspokojil požadavky ČIŽP dle závěrů 
zjišťovacího řízení (vyjádření 5). Blíže je tento rozpor diskutován v kap. V. VYPOŘÁDÁNÍ 
VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ. 

Část  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit ve vztahu  
uvažovanému záměru za dostatečné s výjimkou zhodnocení povodňových poměrů.  

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí – obsahuje všechny požadované kapitoly této části dokumentace: 

� Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení velikosti a významnosti 

� Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

� Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

� Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
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� Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 

� Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace 

Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku. 

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože 
oznamovatel předložil záměr jednovariantně. 

Předložená dokumentace obsahuje v závěrečné části i požadované kapitoly: F - Závěr, 
G - Shrnutí netechnického charakteru a  H -  Přílohy. 

Jako přílohy jsou uvedeny: 

Příloha č. 1 – Mapa širšího okolí 

Příloha č. 2 – Situační schéma 

Příloha č. 3 – Rozptylová studie (Číhala M., TESO Ostrava, září 2004) 

Příloha č. 4 – Odhad zdravotních rizik imisí – dekontaminační plocha Dolní Benešov (Skácel 
A., ZÚ Ostrava, prosinec 2004) 

Příloha č. 5 – Provozní manipulační řád – dodatek č.4 

Příloha č. 6 – Dokumentace zpevněné plochy + dílčí kolaudační rozhodnutí 

Příloha č. 7 – Klimatologické údaje + větrná růžice 

Příloha č. 8 – Vyjádření ÚPD – MěÚ Dolní Benešov 

Příloha č. 9 – Fotodokumentace 

Příloha č. 10 – Rozhodnutí o umístění stavby 

Příloha č. 11 – Schéma monitorovacích vrtů 

Příloha č. 12 – Certifikáty o osvědčení k výrobku TALPA-REKULT 

Příloha č. 13 – Dokumentace zájmů ochrany přírody 

 

Dokumentace věrně respektuje osnovu požadovanou dle přílohy 4 zákona. Po formální 
stránce nechyběly žádné z důležitých částí textu. Úplnost věcné náplně jednotlivých kapitol je 
diskutována v dalších částech posudku. 

Posouzení úplnosti dokumentace dle závěrů zjišťovacího řízení: 

Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IX jako příslušný správní úřad na 
základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., stanovil, že 
oznámení bude dopracováno jako dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí podle 
připomínek shrnutých v závěru zjišťovacího řízení a to s důrazem na následující oblasti:  

1. jasně specifikovat vymezení navrhované plochy v tělese skládky, lokalizaci a funkci 
drénů k zaústění do sběrných jímek průsakových vod, lokalizaci stávající plochy 
dekontaminace či dokonce zařízení k solidifikaci a stabilizaci odpadů (zcela 
nevyhovující výkresová dokumentace), 
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2. způsob oddělení plochy ke skládkování od plochy pro dekontaminaci a odvodnění 
těchto ploch, 

3. podrobně popsat technologii stabilizace/soldifikace, 

4. dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat požadavky na doplnění, připomínky 
a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

 

Komentář ke způsobu vypořádání připomínek v dokumentaci je uveden v tomto posudku  v 
kapitole V.1 VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH K OZNÁMENÍ. Uvedené 
požadavky jsou uspokojivě obsaženy v příslušných kapitolách dokumentace. Výjimkou je 
výše uvedený bod ad 3, jehož popis v dokumentaci nelze považovat za vyčerpávající. 
Z hlediska úplnosti dokumentace však tento nedostatek nepovažujeme za až tak závažný. 
Důvodem je to, že rozhodující vliv procesu solidifikace na složky životního prostředí tj. 
způsob ukládání výstupního materiálu  je pod kontrolou, i když vnitřní technologie úpravy 
odpadů není v dokumentaci zcela exaktně precizována.  

 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci  včetně použitých metod 
hodnocení  

Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  byla zpracována dokumentace 
dle rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. Zpracovatel vycházel především ze vstupních 
informací projektanta ve fázi zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy 
ochrany životního prostředí a dále hygienické, požární a bezpečnostní normy. Lze 
konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané 
dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací 
schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
dle zákona č.100/2001 Sb.  

 

Zpracovatel posudku konstatuje, že dokumentace obsahuje reálné a správné údaje. U 
některých údajů, kde je jejich správnost nebo přesnost ovlivněna nejistotami, není místy 
nepřesnost nebo nejistota diskutována. Použité metody hodnocení vlivů používají 
standardních postupů expertního odhadu, dedukce či analogie.  

 

II.2.1. Popis technického a technologického řešení 

V současné době jsou k dispozici technologie, které relativně jednoduchým, ekologicky 
nezávadným a bezpečným způsobem zpracovávají kontaminované zeminy. Z tohoto podnětu 
vznikl záměr na vybudování dekontaminační plochy v areálu fy Talpa-RPF spol. s r.o. 
v Dolním Benešově již v minulosti. Důvody potřeby a umístění záměru jsou uvedeny níže. 
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Důvody potřeby záměru 

� Zvýšený vznik materiálů vhodných k dekontaminaci, např. sanace průmyslových 
lokalit (staré ekologické zátěže).  

� Možnost odstranění odpadů upravených biodegradací (a následně stabilizací / 
solidifikací)  jako technického, příp. rekultivačního materiálu na skládce S-OO nebo 
S-NO). 

� Výroba TALPA – REKULT jako náhrady klasického rekultivačního materiálu. Útlum 
hornické a hutnické činnosti a odtěžování hald způsobil na Ostravsku nedostatek 
zásypového materiálu. 

 

Důvody umístnění záměru 

� Existence současné dekontaminační plochy a zároveň skládky odpadů. 

� Vybudované inženýrské sítě a příjezdové komunikace. 

� Předpokládané rekultivační činnosti na skládce v Dolním Benešově, jejímž 
provozovatelem je společnost TALPA – RPF, s.r.o. 

 

Stavební a technologické  řešení: 

Navrhované rozšíření dekontaminační plochy bude dále sloužit  k dekontaminaci materiálů 
znečištěných ropnými látkami stávající biodegradační technologií, především k úpravě a 
využívání materiálů kontaminovaných ropnými látkami. V případě ropných havárií zde bude 
možno uložit a následně dekontaminovat znečištěný materiál. Původní plocha ve výměře 
2.434 m2 se zvětší po provedení technických prací na plochu 10.808 m2. 

Báze skládky, na které je dekontaminační plocha umístěna, je těsněna minerálním těsněním o 
mocnosti 100 cm a fólií o tloušťce 2 mm. Těsnící fólie je vysokohustotní PE CHEVRON HID 
9642 s osvědčením o atestaci č. DPN/29039/92/1 z 3. 4. 1992. 

Odvodnění dekontaminační plochy bude zaručeno vytvořením mezer mezi jednotlivě 
uloženými panely, které budou vyplněny štěrkopískem. Panely budou uloženy do 
protisměrného spádu do tří dílčích sektorů. V nejnižším bodě panelové plochy bude voda 
odtékat do drenážního systému skladky. Konstrukce celé panelové plochy bude mít tvar 
nepravidelného lichoběžníku. 

 

Technické řešení 

 

Příjezdová komunikace   

Novou komunikaci není třeba realizovat, protože areál dekontaminační plochy je napojen na 
veřejnou komunikaci (Hlučín - Opava). 
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Provozní komunikace  

Jedná se o štěrkovou komunikaci navazující na stávající plochu, vedenou uvnitř vlastní 
dekontaminační plochy.  

Dekontaminační plocha  

Vlastní dekontaminační plocha je zařízení k využívání odpadů, která je, dle rozhodnutí 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: ŽPZ/4468/02 a č.j.: ŽPZ/1499/03, zařazena 
podle přílohy č. 3 zákona o odpadech pod kód R12 předúprava odpadů k aplikaci některého 
z postupů uvedených pod označením R1 až R11 případně D8 – biologická úprava jinde 
v příloze č. 4 zákona o odpadech nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 
až D12.   

Dekontaminační plocha je plochou dočasnou, která po ukončení biodegradačních prací 
(předpoklad cca 5-7 let) bude zavezena odpady a zrekultivována společně s ostatními 
plochami sekce S – NO v souladu s platnou legislativou. 

Stávající dekontaminační plocha je vybudována na polovině sekce 6 zabezpečené skládky S- 
NO. Rozšíření dekontaminační plochy je plánováno na celou plochu sekce 6 a část sekce 7, 
zbývající část sekce 7 zůstane jako skládka S – NO k ukládání nebezpečných odpadů. 

 

Odvodnění 

Vnější dešťová voda z předpolí je svedena odvodňovacími příkopy po obvodu skládky do 
místní vodoteče – Mlýnské strouhy. Srážkové vody, které spadnou do prostoru 
dekontaminační plochy a na skládku S – NO jsou sváděny do čerpacích jímek. Čerpací jímka 
(ČJ 3) byla vybudována a upravena  pro průsakové vody ze sektoru 6 – 7 (dekontaminační 
plocha). Část sektoru č. 7 vymezená pro likvidaci nebezpečných odpadů má samostatný 
systém odvodnění do čerpací jímky ČJ 4. Na základě těchto technických úprav tak budou 
zcela odděleny oba systémy nakládání s průsakovými vodami. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jímka ČJ 3 je trvale v provozu a nelze ji odstavit, nejsou 
provedeny  měřením zkoušky těsnosti. Za nepřímý doklad o jejich těsnosti a provozní 
spolehlivosti jsou výsledky monitorování, které dokazují, že prozatím nedošlo k úniku látek 
mimo podzemní jímku. V případě indikace takového negativního  stavu budou provedena 
technická opatření pro náhradní akumulaci průsakových vod. 

 

V případě potřeby umožňuje výtlačné potrubí z čerpací jímky ČJ 3 provádět kropení 
provozované části zařízení, zejména v době sucha a při větší prašnosti. Dále dle výsledků 
laboratorních rozborů průsakových vod je možno vyčerpat vody z čerpací jímky do pojízdné 
cisterny a odstranit tyto přebytečné vody v čistírně odpadních vod (např. ČOV v MSA, a.s.). 
Tato technická opatření zabrání případnému vnikání venkovních vod do prostoru 
dekontaminační plochy a zároveň úniku vnitřních srážkových vod mimo plochu. 
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Charakteristika  odpadů 

Do zařízení jsou přijímány pouze odpady, schválené rozhodnutím příslušného Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. Jedná se vesměs o materiály kontaminované organickými 
látkami. Přijímané odpady mají charakter zemin, kalů a stavebních odpadů. Do zařízení 
nejsou přijímány odpady kapalné. 

Původ odpadů je vázán zejména na provoz určitých technických zřízení a na lokality 
postižené pozvolným dlouhodobým únikem ropných látek i na případy likvidace následků 
ropných havárií. 

Kontaminované kaly vznikají např.v usazovacích nádržích mycích ramp, lapolech, čistírnách 
odpadních vod apod.. Kontaminované zeminy jsou zase obvyklým odpadem při zemních 
pracích v lokalitách bývalých průmyslových objektů, starých čerpacích stanic a ropných 
havárií. 

 

Výstupem z dekontaminační plochy jsou odpady se sníženým obsahem kontaminantů a 
hodnot jejich vodného výluhu. Konkrétní analytické hodnoty upravených odpadů rozhodují o 
dalším nakládání s tímto odpadem. 

Předpokládá se že většina odpadu z biodegradace bude využita přímo anebo v kombinaci 
s metodou silicifikace/stabilizace (TALPA-REKULT) jako rekultivační materiál. V této fázi 
nelze blíže specifikovat podíl jednotlivých výstupních aplikací materiálu v praxi. 

 

Technologie dekontaminace materiálu 

Dekontaminace nebezpečných odpadů metodou biodegradace technologií TALPA – REM 1 a 
2 byla  firmě TALPA – RPF, s.r.o. schválena Státním zdravotním ústavem. Metoda je 
založena na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat nežádoucí organické 
sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Tyto organismy jsou schopné degradovat 
jak různé frakce ropy, BTEX nebo PAU, tak meziprodukty jejich metabolismu. Součinností 
celé škály mikroorganismů může teprve dojít k celkovému rozkladu kontaminantu na 
neškodné oxidační produkty CO2  a H2O. Pro praktickou aplikaci biotechnologií TALPA-
REM 1 a 2 se používá fermentor, ze kterého jsou postřikem aplikovány mikroorganismy ve 
formě vodní  suspenze. Podle potřeby jsou stejnou cestou dodávány i biogenní prvky - dusík a 
fosfor. Pro  vytvoření ideálních  podmínek růstu bakterií se jejich kultivace v materiálu 
intenzifikuje vnosem kyslíku, a to přerovnáním pomocí běžných zemních strojů. V případě 
dlouhodobého sucha se degradovaný materiál skrápí průsakovou vodou z jímky. 

 

Kvalitativní charakter umožňující přijetí odpadu do zařízení 

Maximální přípustné koncentrace škodlivin v sušině jsou stanoveny tak,aby obsahy NEL a 
PAU odpovídaly možnostem použité dekontaminační technologie (biodegradace). 

Koncentrace ostatních organických sloučenin odpovídá limitům dle tab. 8.1 přílohy č. 8 vyhl. 
č. 383/2001 Sb.. 

Koncentrace anorganických látek odpovídají limitů dle tab.č. 9.3 přílohy č. 9 vyhl. č.383/2001 
Sb.. 
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Max.velikost frakcí je stanovena podle požadavku dekontaminační technologie pro 
heterogenní materiály. 

 

Úroveň navrženého technického řešení 

Technické a technologické řešení odpovídá běžným parametrům biodegradačních metod 
používaných v současné době ve vyspělých zemích světa. 

 

 

II.2.2. Údaje o přímých vlivech na životní prostředí 
 

II.2.2.1. Údaje o vstupech 

1) Půda 

Realizací navržené stavby nedojde k dalšímu zábor půdy ze ZPF ani pozemků určených pro 
plnění funkci lesa (PUPFL). V dokumentaci se neuvádí statut pozemků ve vztahu k současně 
platnému územní plánu, podle vyjádřená stavebního úřadu je stavba v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stavba nemá žádné nároky na nové zábory půdy nebo změnu využívání pozemků. 

 

2) Voda 

Provoz počítá s maximálním počtem dvou až tří pracovníků na směně. Spotřeba vody na 
očistu osob dle odborného posouzení se odhaduje maximálně na 120 l vody denně pro 
jednoho pracovníka. 

Voda technologická na skrápění bude čerpána z jímky (ČJ 3). Během provozu nebude 
využívána jiná povrchová ani podzemní voda.. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K provedené bilanci vody pro etapy výstavby a provozu není ze strany zpracovatele 
posudku závažná připomínka. Technologická voda je recirkulována, takže její bilance není 
důležitá. Pro realizaci a provoz předkládaného záměru lze předpokládat malé nároky na 
spotřebu vody. 
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3) Surovinové a energetické zdroje 

Záměr zvýší odběr el. energie cca o 120 kW. Roční odběr nepřesáhne 1 200 kW. 

Lze předpokládat spotřebu PHM (benzín + nafta), kterou dokumentace nespecifikuje. Rovněž 
nebyla specifikována spotřeba zemin a materiálů na stavbu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Nároky výstavby by v žádném případě neměly znamenat žádný podstatný respektive 
nehodnocený dopad do některé ze složek životního prostředí. Chybějící specifikaci spotřeby 
PHM a stavebních materiálů nepovažuji za významný nedostatek. Stavební materiály jsou 
běžně dostupné.  Odhad roční spotřeby el. energie je silně podhodnocen a má nesprávný 
rozměr.  

 

4) Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nové komunikace nejsou navrhovány.   

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Lze konstatovat, že záměr nevyvolává nároky na novou vnější dopravní infrastrukturu.  

  

II.2.2.2. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Zpracovatel rozptylové studie automobilová doprava a doprava mechanismů na skládce neza-
hrnul do výpočtu. Důvodem byla velmi nízká intenzita dopravy (6 nákladních automobi-
lů/den), což činí tento příspěvek znečištění ovzduší zanedbatelný. Bilance emisí ze skládky 
byla odborně odhadnuta. 
 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Při rozpočítání kapacity skládky na průměrnou dopravní frekvenci je výše uvedený 
postup akceptovatelný. Doprava odpadů je však výrazně kampaňovitá, takže toto 
zjednodušení nepovažuji za správné. Bagatelizují se tak situace, které obyvatelstvu obvykle 
nejvíce vadí. Doprava je významným aspektem pro domy umístěné u účelové komunikace ke 
skládce. 
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2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody odpovídají spotřebě pitné vody a jsou likvidovány na stávající 
vlastní ČOV pro 5 EO s parametry Qmax=0,008 l/s=260 m3/rok. Odpadní voda z ČOV je 
zaústěna do Mlýnské strouhy. Provozovaná technologie biodegradace neprodukuje 
technologické odpadní vody. Dešťová voda ze zpevněných ploch je zachycena v akumulační 
jímce a použita dále v technologii. Přepokládaný celkový roční objem srážkových vod 
z dekontaminační plochy při součiniteli povrchového odtoku 0,9 bude 4 319 m3. Ve 
výjimečných případech (např. při zvýšených srážkách) bude přebytečná technologická voda 
odvážena k likvidaci na ČOV (MSA a.s.).  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Nárůst objemu produkovaných splaškových vod je možné bez problémů likvidovat na 
ČOV, která je dostatečně dimenzována. Pokud vzniknou odpadní vody technologické, budou 
řízeně likvidovány opět odvozem na ČOV.  

 

3. Odpady 

V dokumentaci  je uvedena specifikace vznikajících odpadů.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Bez připomínek. 

 

 

4. Hluk a vibrace 

Zdroji hluku je především doprava a mechanismy na ploše.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

K uvedenému bodu není ze strany zpracovatele posudku připomínek s výjimkou 
podcenění vlivu z dopravy (uvedeno výše). 

 

5. Záření radioaktivní a elektromagnetické 

Radioaktivní záření 

V rámci výstavby a provozu nebudou používána zařízení, která by mohla být zdrojem 
elektromagnetického nebo radioaktivního záření. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K uvedenému bodu není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
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II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného 

V této části dokumentace jsou popsány následující základní charakteristiky životního 
prostředí dotčeného území: 

� základní charakteristiky 

� ovzduší a klimatu 

� povrchových a podzemních vod 

� půd zájmového území 

� horninového prostředí a přírodních zdrojů 

� přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina) 

� dalších aspektů životního a přírodního prostředí 

 

Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které 
mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku k jednotlivým kapitolám: 

� ovzduší a klima – v kapitole jsou uvedeny obecné charakteristiky. Nejsou zde uvedeny 
koncentrace kvality ovzduší z hlediska hlavních znečišťujících látek. Obec Dolní 
Benešov je jmenovitě uvedena v příloze č.11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. (ve znění 
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)), jsou 
zde překračovány limitní hodnoty pro benzo(a)pyren. Nepředpokládá se překročení 
imisních limitů pro TOC, benzen. 

� povrchová a podzemní voda – v kapitole dokumentace C.II.2. Voda ve zhodnocení 
hydrologických poměrů chybí informace, že dekontaminační plocha nemůže být 
zatopena povodní z Opavy.  Území nebylo zatopeno ani v r. 1997, kdy byla povodeň 
více než stoletá (viz obrázek níže). 

� půda zájmového území – bez připomínek. 

� horninové prostředí a přírodní zdroje – chybí zmínka o blízkém ložisku štěrkopísku 
Dolní Benešov. 

� přírodní poměry zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina) –K důležitému 
zjištění botanického průzkumu patří, že žádný ze zjištěných druhů flóry a fauny 
nenáleží mezi druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Fauna zde nemá podmínky pro trvalá sídla. jedná se o nivní 
krajinu, lokálně je využívána převážně zemědělstvím. 

� další aspekty životního a přírodního prostředí - bez připomínek. 
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dekontaminační plocha 

 

 

Dle názoru zpracovatele posudku je tato část dokumentace zpracována na dostatečné úrovni. 
Záměr je totiž projektován v lokalitě, kde jsou jednotlivé složky životního prostředí již 
antropogenně narušeny předchozí činností. Jedná se tedy o zemědělskou krajinu s typickými 
znaky výrazného setření původního přírodního prostředí a s vlivy velkoplošné zemědělské 
činnosti. K této části dokumentace věnující se popisu životního prostředí jednotlivých složek 
pravděpodobně uvažovaným záměrem ovlivněných není ze strany zpracovatele posudku 
zásadních připomínek. 

 

II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 

II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů        

Pro komplexní zhodnocení možných a předpokládaných  vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí byl vypracován odhad zdravotních rizik imisí z dekontaminační plochy. 

Míra zdravotního rizika posouzená pro emise benzenu je přijatelná. Technologie 
nepředstavuje zdravotní riziko pro okolní populaci.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 K uvedenému hodnocení není ze strany zpracovatele posudku zásadních připomínek. 
Nejbližší objekty obytné zástavby se nachází v dostatečné vzdálenosti cca 150 m od 
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dekontaminační plochy a jejich obyvatelé nemohou být provozem hodnoceného záměru nijak 
ovlivněni. Sociální a ekonomický efekt je téměř neutrální. Přímými vlivy provozu 
hodnoceného záměru nebudou obyvatelé dotčeni. Vliv dopravy do areálu je však pro 
obyvatele dvou domů poblíž účelové komunikace významný. Kromě prašnosti a emisí se zde 
zcela jistě měřitelně projevují hluk i vibrace. Účinek dopravy do areálu je poněkud setřen 
existujícím vysokým pozadím, které působí stávající doprava na státní silnici. 

 

II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv pachových látek nelze kvůli nedostatku údajů specifikovat, jejich hodnocení bude 
nutné provést na základě měření emisí pachových látek. Z uvedených výsledů výpočtů (1) 
jednoznačně vyplývá, že přírůstek imisního zatížení území oxidem dusičitým, benzenem a 
PAU provozem dekontaminační plochy nebude znamenat v citlivých bodech – i při 
zohlednění imisního pozadí -  riziko překročení platné legislativy. Závěr rozptylové studie 
konstatuje, že na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek vlivem provozu 
dekontaminační plochy z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí (nebo 
přípustných koncentrací) nebude mít rozšíření této plochy podstatný vliv na imisní situaci 
lokality a imisní limity (přípustné koncentrace) uvedených látek nebudou překročeny.Vliv je 
nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Rozptylová studie má zásadní nedostatek, že se zabývá pouze vlivy vlastní 
dekontaminační plochy. Emise BTEX z blízké dopravy a vlastní pozadí BTEX není 
vyhodnoceno nebo odhadnuto. Dochází tak k podcenění imisních koncentrací a metodikcy se 
nenacházíme na straně bezpečnosti. Lze ovšem předpokládat, že i při započtení těchto 
emisních zdrojů by nedošlo k překročení imisních limitů pro BTEX. Obtěžující pro obyvatele 
u příjezdové komunikace  může být prašnost, kterou je nutno eliminovat protiprašnými 
opatřeními.  

 

II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluková studie ani měření nebyly prováděny.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu 

Vzdálenost provozu na dekontaminační ploše od obydlené zóny je příliš veliká na to, 
aby mohlo dojít k ovlivnění hlukem. Vlastní pozadí u domů lemujících státní silnici je však 
při stávajícím provozu v denní dobu již nyní pravděpodobně vyšší než hygienický limit.Vliv 
dopravy odpadů na dekontaminační plochu na zvýšení hladiny hluku je s ohledem na malou 

                                                 

1 Čihala M.,, 2004: Dekontaminační plocha Dolní Benešov, rozptylová studie, TESO Ostrava 
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frekvenci již nevýznamný. Pro obyvatele nejbližších dvou domů jsou však vlivy hlukové a 
vlivy z vibrací významné.  

 

II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

V dokumentaci není proveden výpočet změny vodní bilance (výpar, povrchový a 
podzemní odtok). Dokumentace konstatuje, že ve fázi běžného provozu nedojde ke znečištění 
povrchové nebo podzemní vody. Vypouštění odpadních vod do Mlýnské strouhy se s ohledem 
na nepatrné množství nemůže měřitelně projevit. V případě povodňového průtoku Q100 Opavy 
nehrozí zaplavení dekontaminační plochy vodou z Opavy. Vliv na vodu je nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Spotřeba vody je nevýznamná. Neprovedení výpočtu změn ve vodní bilanci nepovažujeme za 
významnější závadu. Záměr nebude představovat významnější riziko ovlivnění množství a 
kvality povrchových a podzemních vod. Vliv na kvalitu vody lze označit za málo významný. 
V této souvislosti jsou doporučeny ve stanovisku  podmínky uvedené pod označením Ochrana 
vod. 

 

II.2.4.5. Vlivy na půdu  

Dočasný nebo trvalý zábor ZPF nebo PUPFL se neuvažuje. Vlivy se nepředpokládají při 
dodržování technologické kázně. Vliv je nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

II.2.4.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Tyto vlivy se nepředpokládají. Vliv je nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Lze vyslovit souhlas. 
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II.2.4.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Dokumentace konstatuje, že posuzovaným záměrem nedojde k narušení současného 
ekosystému. Z hlediska obecné ochrany přírody nedojde k ohrožení současných populací 
běžných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se v okolí. Vliv je nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Lze vyslovit souhlas. 

  

II.2.4.8. Vlivy na krajinu 

Navrhovaný záměr nebude mít vliv na krajinu. Předpokládá se, že vlastní stavba bude 
provedena tak, že nenaruší stávající prostředí ani stávající využití okolí. Je nutné řešit sadové 
úpravy ve směru od Zábřeha. Vliv je nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace lze vyslovit souhlas.  

 

II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k negativnímu 
ovlivnění antropogenních systémů, jejich složek a funkcí. Nepředpokládá se ani ovlivnění 
kulturních hodnot nehmotné povahy. Vliv je nevýznamný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace se ztotožňuji.  

 

II.3.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je řešen pouze v jedné variantě – jedná se o umístění do areálu investora. Nulová 
varianta, kdy se jedná o zachování stávajícího stavu, neodpovídá koncepci rozvoje firmy. 
Varianty řešení záměru proto nebyly předloženy. Rovnocennou (lokalizační) variantou by 
například mohlo být jiné umístění dekontaminační plochy, což by s ohledem nato, že se jedná 
o rozšíření dekontaminační plochy zcela postrádalo smysl.  

Oznamovatel proto logicky předložil jednovariantní řešení, které je  také podrobeno 
probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001Sb. Domnívám se, že 
předložení jednovariantního řešení záměru je účelné a zcela opodstatněné. 
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice  

Z hodnocení rozsahu a velikosti vlivů záměru vyplývá, že vlivy v zásadě jen mírně přesahují 
hranice lokality a jejich velikost nepřesahuje zákonné limity či přijatelnou míru. Jedná se tedy 
o vlivy nanejvýš málo významné. Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí lze konstatovat, že předložený záměr nebude přesahovat svými vlivy státní 
hranice.  

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Technické řešení záměru respektuje legislativní a environmentální požadavky na omezení 
respektive vyloučení negativních vlivů na  životní prostředí při výstavbě a vlastním provozu. 

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí a které byly v některých 
případech konkretizovány předkládaným posudkem. 

Jak je patrné z jednotlivých pasáží posuzované dokumentace, vlivy záměru jsou hodnoceny 
jako málo významné až nevýznamné. Za pozitivní vlivy lze pokládat: vlastní náplň záměru – 
dekontaminaci odpadů a zemin, využití ploch. Negativními vliv jsou: zvýšení hlukové a 
emisní zátěže v blízkosti dopravních tras, možná tvorba přebytku odpadních vod s nutností 
likvidace. 

 

Technické řešení záměru je z hlediska míry zatěžování životního prostředí na standardní 
úrovni a je společensky i environmentálně přijatelné. Nepředpokládám trvalý destrukční vliv 
záměru na nějakou složku životního prostředí a na environmentální systém jako celek. Toto 
konstatování je však dle názoru zpracovatele posudku podmíněno respektováním podmínek, 
které jsou uvedeny v návrhu stanoviska příslušného správního úřadu. 

Záměr je v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského  
kraje a jeho závaznou částí, která byla vydána jako obecně závazná vyhláška 
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Moravskoslezského  kraje a je platná od 13.11.2004 (viz dokument 2). 

                                                 

2 Výtah z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

Cíl: Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě 
zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.   

 

Obecné zásady dle POH ČR  

a) Vytvořit podmínky pro dobudování celostátní sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Technické řešení záměru ošetřené podmínkami vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí  respektuje dle názoru zpracovatele posudku požadavky na omezení 
respektive vyloučení negativních vlivů na  životní prostředí. Zpracovatel posudku převzal 
návrhy opatření z dokumentace a v návrhu podmínek stanoviska je ve stručné a přehledné 
formě rozčlenil pro fázi přípravy, výstavby, provozu a po ukončení provozu a podle toho, na 
ochranu té které složky životního prostředí jsou zaměřeny. Další podmínky zpracovatel 
posudku převzal z vyjádření dotčených správních úřadů a konečně poslední zapracoval dle 
vlastní úvahy na základě informací z jednotlivých kapitol dokumentace a informací 
doplňujících. 

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů 
jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém návrhu 
stanoviska příslušného správního úřadu v kapitole IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 



V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  

 

V.1 VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH K OZNÁMENÍ 

Pro úplnost, zda předloženou  dokumentací došlo k vypořádání všech vyjádření obdržených 
k oznámení rekapitulujeme jednotlivá vyjádření. Ve lhůtách stanovených zákonem 
č.100/2001 Sb. byly o záměru informovány a  k oznámení se s připomínkami vyjádřily: 

 

Dotčené správní úřady: 

vyjádření 1: Krajský úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství zn. ŽPZ/1746/04/Ku ze dne 15.3.2004 

 

Připomínky k oznámení: 

1. Chybí popis zařízení na dekontaminaci kapalných odpadů. 

2. Upřesnit rozsah technologií dekontaminace použitých na ploše. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k připomínkám: 

1. Jedná se patrně o nedorozuměni. V dokumentaci je na str. 13 uvedeno, že do zařízení 
nebudou přijímány odpady kapalné. 

2. Rozsah technologií dekontaminace použitých na ploše byl v dokumentaci upřesněn. 
Jedná se o dekontaminaci schválenou metodou TALPA-REM 1, 2. 

 

vyjádření 2: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava zn. 
9/ÚHI/1312/04Mk ze dne 11.3.2004 

Připomínky k oznámení: 

a) voda 

1. dokladování nepropustnosti části dekontaminační plochy, na které bude prováděna 
biodegradace. 

2. provádět kontrolu kvality průsakových vod z biodegradační plochy, zachycených 
v jímce průsakových vod a v případě jejich odvozu na ČOV dokladovat chemické 
rozbory s důrazem na těžké kovy a PAU. Likvidaci těchto vod na ČOV je nutno 
dokladovat smluvně. 

3. zkoušky těsnosti jímek průsakových vod skládky je nutno dokladovat v souladu 
s podmínkami zákona č. 254/2001 Sb.. 
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b) odpadové hospodářství 

1. je požadováno rozpracování technologie soldifikace/stabilizace s bližšími technickými 
daty k této úpravě (látkové bilance, chemicko-inženýrské postupy, účinnosti) 
v souvislosti se vstupními kvantitativními charakteristikami odpadů. Za naprosto 
nevyhovující je považováno nesledování vyluhovatelnosti odpadů při vstupu do 
technologie, když tyto charakteristiky jsou následně na výstupu sledovány.  

2. je požadováno doložit informace o reálné kapacitní možnosti upravovaných odpadů po 
rozšíření plochy vycházejících z technologických postupů a podrobnější popis dalšího 
nakládání s těmito, v souvislosti s předpokládanými, výstupními hodnotami. 

3. výhrada k úpravě kapalných odpadů, k nimž technologie není uzpůsobena. 

 

c) ochrana přírody a krajiny 

1. nejasnost vazby záměru k maloplošným chráněným územím PR Koutské a Zábřežské 
louky 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k připomínkám: 

a1)Dekontaminační plocha je umístěna na ploše skládky a nad nepropustnou bází skládky. 
Nepropustnost dekontaminační plochy, na které bude prováděna biodegradace, byla 
dokladována v rámci kolaudace skládky.  

a2)V případě odvozu přebytečných průsakových vod z biodegradační plochy zachycených 
v jímce průsakových vod na ČOV bude provedena kontrola kvality. Likvidace těchto vod 
na ČOV bude dokladována smluvně (viz kap. III.6 - podmínka 14). 

a3)Zkoušky těsnosti jímek průsakových vod skládky v souladu s podmínkami zákona č. 
254/2001 Sb. nelze provést. Nelze provádět zkoušku těsnosti jímek u provozované 
skládky, protože není technicky možné příslušné sekce vyprázdnit. Tato zkouška může být 
provedena před uvedením do provozu u nové jímky. Důkazem těsnosti jímek i fólie jsou 
kontrolní odběry podzemní vody (4x ročně) ze čtyř monitorovacích vrtů kolem zařízení 
(viz kap. III.6 - podmínka 3). 

 

b1)Hodnocení technologie solidifikace/stabilizace s bližšími technickými daty k této úpravě 
(látkové bilance, chemicko-inženýrské postupy, účinnosti) v souvislosti se vstupními 
kvantitativními charakteristikami odpadů je částečně provedeno ve znaleckém posouzení 
(3) a je zhodnoceno ve stanovisku k vyjádření 5, bod a1). 

b2)Informace o reálné kapacitních možnostech upravovaných odpadů po rozšíření plochy 
vycházejících z technologických postupů a podrobnější popis dalšího nakládání jsou 

                                                 
3 Prof. ing. V. Slivka, CSc., 2004: Znalecký posudek „ Zhodnocení stabilizovaných/solidifikovaných odpadů fy 
TALPA-RPF, Ostrava.  
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doloženy v dokumentaci. Kapacita plochy je 30500 t, další nakládání v intencích zákona o 
odpadech jako rekultivační, konstrukční  a výplňový materiál. 

b3)kapalné odpady se nebudou přijímat (viz kap. III.6 - podmínka 16). 

c1)vazba (vzdálenost a vliv) záměru k maloplošným chráněným územím PR Koutské a 
Zábřežské louky byla v dokumentaci objasněna. Ovlivnění se nepřepokládá. 

 

V.2 VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH K DOKUMENTACI 

Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. byly o záměru informovány a  k posuzované 
dokumentaci se vyjádřily: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Město Dolní Benešov 

Připomínky k dokumentaci: 

Vyjádření nebylo podáno. 

 

2) Moravskoslezský kraj 

Připomínky k dokumentaci: 

Vyjádření nebylo podáno. 

 

 

Dotčené správní úřady: 

vyjádření 3: Městský úřad Hlučín  č.j.: OŽPaKS/428/389/05/Gr  ze dne  28.2. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

Nebyly vzneseny připomínky. 

 

vyjádření 4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství č.j.: ŽPZ/1746/04  ze dne  23.2. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

1. Upozorňuje, že z dokumentace nejsou uvedeny vzdálenosti dekontaminační plochy od 
obytné zástavby a tudíž nelze vyloučit možnost obtěžování obyvatelstva pachem.  
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2. Dle zákona č. 76/2002 Sb. je dekontaminační plocha zařízení, které musí mít integrované 
povolení k 30.10.2007. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k připomínkám: 

1. Vzdálenost dekontaminační plochy od obytné zástavby k nejbližšímu domu je cca 150 m, 
vzdálenost domu od oplocení skládky 30 m, souvislá zástavba obce Dolní Benešov je ve 
vzdálenosti cca 300 metrů. Velice slabý zápach může vzniknout na počátku procesu po 
navezení zemin a kalů, kdy může docházet k uvolnění minimálního množství těkavých 
složek ropných produktů za běžné teploty do ovzduší. Tento zápach se šíří do vzdálenosti 
max. několika metrů a nepřesahuje intenzitu obvyklou v okolí benzínových čerpadel. 
Navýšení emisí je pod prahem měřitelnosti. Vliv pachových látek nelze kvůli nedostatku 
údajů specifikovat, jejich hodnocení bude nutné provést na základě měření emisí 
pachových látek (viz kap. III.6 – podmínka 10). 

2. Oznamovatel si je vědom, že je nutné nejpozději k 30.10.2007 doložit tzv. integrované 
povolení, které se vydává právnické nebo fyzické osobě podle zvláštního právního 
předpisu (viz kap. III.6 – podmínka 1). 

 

vyjádření 5: Česká inspekce životního prostředí,  oblastní inspektorát Ostrava   zn.: 
9/ÚHI/1021/05/Mk  ze dne 1.3. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

a) nakládání s odpady 

1. Požadavek na řádné dopracování technologie solidifikace-stabilizace s bližšími 
technickými daty (látkové bilance, chemicko-inženýrské postupy, účinnosti). 

2. Rozpor mezi 23 druhy odpadů  (na str. 13 dokumentace) a druhy odpadů ve schváleném 
provozně manipulačním řádu (dodatek č. 2).  

 

b) nakládání s vodami 

1. V platnosti zůstávají připomínky ze zjišťovacího řízení. 

 

c) ochrana ovzduší 

1. Dekontaminační plocha náleží podle projektované roční kapacity do kategorie velkých 
zdrojů znečišťování ovzduší dle NV č. 353/2002 Sb. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k připomínkám: 

a1) Technologie solidifikace-stabilizace nebyla dle názoru zpracovatel součástí posuzování 
v dokumentaci. Přesto se v dokumentaci vyskytuje její popis a certifikáty, z čehož plyne že 
zpracovatel si byl vědom tohoto požadavku ČIŽP. Bližší technická data (látkové bilance, 
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chemicko-inženýrské postupy, účinnosti) nejsou korektně hodnocena ani ve znaleckém 
posouzení (3), který si zpracovatel posudku vyžádal. Hodnocena zde byla pouze stabilizace 
1 druhu odpadu kat. č. 130503 Kaly z lapačů nečistot. Z hodnocení původních a směsných 
vzorků (poměr kalu:popílku 60%:40% a 75%/25% plyne, že stabilizát po 28 dnech zrání 
má výluhovou třídu II. (výluhové tř. I. překračuje obsah organického uhlíku a dusitany), 
tzn. že je použitelný k rekultivacím skládek. V průběhu měsíčního zrání vyluhovatelnost 
fenolů, amonných iontů klesala zatímco vyluhovatelnost síranů a dusitanů rostla. 
Vyhodnocení postrádá řadu odborných nástrojů a nepříliš dobře dokladuje možnosti 
technologie. Zpracovatel posudku se domnívá, že preciznější popis technologie 
solidifikace měla být součástí dokumentace, neboť tak zněl závěr zjišťovacího řízení. 
Nesplněním tohoto požadavku však nepokládám za vylučující kritérium pro ekceptaci 
dokumentace a to z toho důvodu, že na vstupu a výstupu z technologie je ze zákona 
dostatečná kontrola kvality výluhů ze stabilizátu. To pak umožňuje i kontrolu dalšího 
nakládání se stabilizátem. Vnitřní technologická omezení, která neplynou ze zákona mají 
podvazující účinek na technický rozvoj a proto jsou nežádoucí. 

a2) Rozpor mezi 23 druhy odpadů  (na str. 13 dokumentace) a druhy odpadů ve schváleném 
provozně manipulačním řádu (dodatek č. 2) je pouze v tom, že dokumentace uvádí druhy 
odpadů, jež se uvádí v návrhu nového provozního řádu. Ten by měl být KÚ MSK schválen 
k 1.4.2005. Platný tak bude novější seznam uvedený v dokumentaci. 

b1) Viz připomínky ze zjišťovacího řízení. 

c1) Lze vyslovit souhlas, nutno ověřit měřením emisí. 

 

 

vyjádření 6: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě zn.: 
1678/215/2005 ze dne 28.2. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

K uvažovanému záměru není připomínek. V další fázi projektové přípravy bude správní úřad 
požadovat vyhodnocení vlivu hluku z provozu na obytnou zástavbu a to v závislosti na 
zvolených technologiích. 

 

vyjádření 7: Ministerstvo zdravotnictví č.j.: HEM-3212-4.2.05/7732  ze dne  3.3. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

Bez připomínek k dokumentaci. 
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Na vědomí byla dokumentace zaslána: 

vyjádření 8: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, interní sdělení č.j.: 
395/OOV/2005 ze dne  14.2. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

Kladné vyjádření, bez připomínek. 

 

vyjádření 9: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení 
č.j.: 520/740/05/MH ze dne  17.2. 2005 

Připomínky k dokumentaci: 

Kladné vyjádření, bez připomínek. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

K posouzení byla předložena dokumentace: 

 

Dekontaminační plocha  Dolní Benešov 

 

zpracovaná Ing. Zdeňkem Boučkem CSc. 

 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 
tohoto zákona. Konstatuji, že dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona. 

 

Na základě dokumentace a doplňujících informací k dokumentaci a při respektování 
podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného správního úřadu lze učinit závěr, že 
negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Záměr je z hlediska 
velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí společensky a environmentálně 
akceptovatelný. 

 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších vyžádaných podkladech a při 
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného správního úřadu 

doporučuji 

realizovat záměr: 

Dekontaminační plocha  Dolní Benešov 

ve variantě navržené oznamovatelem. 
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VII. Návrh stanoviska  

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE 

odbor výkonu státní správy IX 

___________________________________________________________________ 

                                          V Ostravě dne: 

č.j.: 

 

STANOVISKO  

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona 

 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:  Dekontaminační plocha  Dolní Benešov 

 

I.2. Kapacita záměru:     Záměrem je rozšíření dekontaminační plochy na rozlohu 1 ha 
v areálu fy Talpa-RPF spol. s r.o. v Dolním Benešově.  
Maximální (a roční) kapacita dekontaminační plochy je cca 30 
500 t. 

 

I.3. Umístění záměru: Kraj   : Moravskoslezský 

    Obec   : Statutární město Ostrava  

Katastrální území  : Dolní Benešov 

 

I .4. Obchodní firma oznamovatele:  Talpa-RPF spol. s r.o. 

 

I.5. IČ oznamovatele:     64615391 

 

I.6. Sídlo oznamovatele:     Holvekova 36, 71800 Ostrava-Kunčičky



 

II.  Popis průběhu hodnocení 

II.1. Oznámení: 

Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bylo vypracováno v lednu 2004 
oprávněnou osobou ing. Zdeňkem Boučkem CSc., číslo osvědčení odborné způsobilosti č. j. 
16151/4353/OEP/92. S využitím odstavce 4) §7 zákona č.100/2001 Sb. na základě 
zjišťovacího řízení příslušný správní úřad stanovil, že dokumentaci je třeba zpracovat. 

II.2. Dokumentace: 

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. byla vypracována v  lednu 2005 oprávněnou osobou 
ing. Zdeňkem Boučkem CSc. 

II.3. Posudek: 

Posudek zpracoval v březnu 2005 ing. Svatopluk Valíček, držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti č.j. 16 686/4524/OEP/92.  

II.4. Veřejné projednání: 

Místo veřejného projednání: 

Datum veřejného projednání: 

 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

� Dokumentace na uvažovaný záměr byla příslušnému správnímu úřadu předložena v lednu  
2005. 

� Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne: 3.2.2005 na Ministerstvu životního 
prostředí  

� Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 18.3. 2005 

� Vyhotovený posudek byl předložen dne: 23.03. 2005. 

� Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí po 
předání doplňujících informací za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  
doporučuje příslušnému správnímu úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve 
variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska.  

 

� Závěry veřejného projednání: 

Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  zasedací místnosti  ………. v 
……… a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
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prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti 
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Moravskoslezský kraj – nevyjádřil se 

2) Obec Dolní Benešov – nevyjádřila se 

 

Dotčené správní úřady: 

3) Ministerstvo zdravotnictví  

4) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství 

5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava 

6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě 

7) Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb 
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III. Hodnocení záměru 

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní pro-
středí z hlediska jejich velikosti a významnosti  

Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek. Jedná o variantu 
předkládanou oznamovatelem, která je situována do části stávajícího areálu firmy v Dolním 
Benešově.  

Navrženým technickým řešením rozšíření dekontaminační plochy se vytváří potřebné 
prostory a kapacity pro zpracování odpadů kontaminovaných zejména ropnými látkami. 
Záměr je v souladu jak s územním plánem obce, tak i se schváleným Plánem odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje.  

Veškeré nakládání s odpady bude prováděno na nepropustných a zabezpečených 
plochách. 

Vlivy záměru na ovzduší a klima jsou minimální. Zdrojem znečišťování ovzduší bude 
vlastní dekontaminační plocha a málo frekvetovaná doprava.  

Vlivy hluku z provozu na dekontaminační ploše jsou rovněž minimální. Prakticky 
jediným zdrojem hluku bude doprava odpadů. 

 

Vliv záměru na zdraví obyvatelstva lze hodnotit jako málo významný. 

Areál ve kterém bude záměr umístěn není v přímém kontaktu se zvláště chráněnými 
územími a prvky ÚSES.     

 

Vlivy hodnoceného záměru na jednotlivé složky životního prostředí jsou nevýznamné 
až málo významné.   

Při realizaci navržených opatření  k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí lze považovat potenciální vlivy záměru v dotčeném 
území za společensky a environmentálně přijatelné.   

 

III.2. Hodno cení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru, prezentované v posuzované dokumentaci, odpovídá dosaženému 
stupni poznání a minimalizuje negativní vlivy na životní prostředí z této činnosti. 

Posuzovaný záměr lze z hlediska dikce zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění označit jako 
zařízení ke shromažďování a dekontaminaci odpadů, ve kterém budou dekotaminovány pouze 
tzv. vybrané druhy odpadů.  
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Dokumentace dospěla k závěru, že  v žádné z posuzovaných oblastí nebyly zjištěny takové 
skutečnosti, které by realizaci předloženého záměru jednoznačně bránily. Technické řešení 
záměru je - pokud jde o znečišťování životního prostředí - na vyhovující standardní úrovni a 
nepřekračuje zákonné normy. 

 

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci ne-
příznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmí-
nek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládané dokumentace a doplňujících informací jsou na základě reálné dostupnosti 
podkladů zpracovány s dobrou vypovídací schopností a jsou dostačující pro vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 

Technické řešení ošetřené navrženými  podmínkami vyplývajícími z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí  respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení 
řady negativních vlivů na  životní prostředí.  

Dokumentace v kapitole D.IV nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci 
záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Další důležitá 
opatření vyplývají z vyjádření dotčených úřadů. Další jsou opatření plynoucí z vlastního 
pohledu posuzovatele dokumentace. Všechna tato opatření jsou respektována v podmínkách 
návrhu stanoviska příslušného správního úřadu. Opatření jsou podle ochrany jednotlivých 
složek životního prostředí rozčleněna pro jednotlivé fáze záměru (provoz, po ukončení 
provozu). 

 

III.4 . Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel jednovariantní 
řešení. Příslušným správním úřadem vzhledem k charakteru záměru nebylo požadováno 
doplnění variant. Tento přístup lze považovat za účelný tak, kde je umístění a volba 
technologie s ohledem na minulost již předem určena. 

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku  

III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru rozeslal příslušný správní úřad celkem devět žádostí o 
vyjádření, obdržel sedm. Jednalo se o vyjádření sedm dotčených správních úřadů. Dotčené 
územní samosprávné celky se nevyjádřily. Příslušný správní úřad rovněž neobdržel žádné 
vyjádření občanů, občanského sdružení nebo iniciativ. 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z vyjádření k dokumentaci jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla 
zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována a ve formě podmínek 
navržena do stanoviska příslušného správního úřadu. 

 



AQ-test, spol. s .r.o.   horní benešov - posudek eia.doc 

 32 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 

 

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na ži-
votní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvod-
nění nepřijatelnosti záměru 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní úřad pro stavby v kategorii I, bod 10.1 
Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady dle §21 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  na základě 
dokumentace záměru  o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, 
zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož 
zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I  S K O 

k záměru stavby 

Dekontaminační plocha Dolní Benešov 

ve variantě navržené oznamovatelem 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

 

Pro fázi provozu: 

1. nejpozději k 30.10.2007 doložit integrované povolení dle zákona č. 76/2000 Sb. 

2. v rámci technické realizace úpravy rozšíření dekontaminační plochy důsledně 
zabezpečit její provedení v souladu s platnou stavební dokumentací tak, aby veškeré 
průsakové vody byly zachyceny pouze v podzemní jímce ČS 3 a nemohlo dojít 
k jejich úniku mimo plochu, 

3. pokračovat v pravidelném monitorování kvality vod na lokalitě v rámci periodických 
prací monitoringu, 

4. provádět pravidelnou kontrolu technického stavu obvodových příkopů, drenážního 
systému  a podzemních jímek. Kontrolu provádět v souladu s provozním řádem, 

5. provést zkoušku těsnosti podzemní jímky dle platné ČSN v případě indikace její 
netěsnosti z výsledků monitoringu, 

6. akumulační jímky budou stále zakryté, 
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Ochrana ovzduší 

 

7. bude zajišťována údržba a sjízdnost přístupových cest do areálu,  

8. v rámci činnosti v letních měsících omezit vliv prašnosti pravidelným zkrápěním 
plochy v souladu s technologickým postupem a provozním řádem, 

9. řádně kontrolovat technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo 
k nadměrné tvorbě emisí na lokalitě v důsledku jejich špatného technického stavu, 

10. provádět měření emisí pachových látek na hranici skládky dle vyhlášky č. 356/2002 
Sb. v intervalu 1x za 3 roky, 

 

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny 

11. nezasahovat do prostoru v severovýchodním předpolí ploch pro nakládání 
s nebezpečnými odpady v oblasti mezi vnitřní komunikací a oplocením, 

12. důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů, 

13. dořešit architektonické odclonění, rekultivaci a sadové úpravy ve směru od Zábřeha, 

 

Ochrana vod 

14. v případě odvozu přebytečných průsakových vod z biodegradační plochy zachycených 
v jímce průsakových vod na ČOV bude provedena kontrola kvality. Likvidace těchto 
vod na ČOV bude dokladována smluvně. 

 

Odpadové hospodářství 

15. přijímat do zařízení pouze odpady vyjmenované v rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu, 

16. nepřijímat do zařízení odpady kapalné a odpady, které nesplňují kvalitativní podmínky 
pro jejich přijetí do zařízení, 

17. nakládat s odpady vznikajícími v zařízení jako s odpady vlastními na základě souhlasu 
příslušného úřadu, 

18. dokladovat kvalitu odpadů na vstupu a výstupu zařízení laboratorními rozbory 
v předepsaném rozsahu akreditovanou laboratoří, 

 

Kompenzační opatření 

v rámci nájemních smluv, 
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Opatření pro fázi ukončení provozu: 

19. provést průzkum znečištění zemin a podzemních vod v areálu a v případě zjištěné 
kontaminace provést dekontaminaci zasažených ploch, 

20. v případě celkové likvidace stavby postupovat dle platné legislativy v oblasti 
odstraňování staveb a odpadového hospodářství, 

21. v případě změny užívání stavby k jiným účelům provést rekolaudaci stavby dle 
platných předpisů.  
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VYJÁDŘENÍ: VYJÁDŘENÍ: VYJÁDŘENÍ: VYJÁDŘENÍ:     

    
1.1.1.1.    VEŘEJNOSTI,VEŘEJNOSTI,VEŘEJNOSTI,VEŘEJNOSTI,    

2.2.2.2.    DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,    

3.3.3.3.    DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮDOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮDOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮDOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ    

 

  

vyjádření 1: Krajský úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství zn. ŽPZ/1746/04/Ku ze dne 15.3.2004 

vyjádření 2: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava zn. 
9/ÚHI/1312/04Mk ze dne 11.3.2004 

vyjádření 3: Městský úřad Hlučín  č.j.: OŽPaKS/428/389/05/Gr  ze dne  28.2. 2005 

vyjádření 4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
č.j.: ŽPZ/1746/04  ze dne  23.2. 2005 

vyjádření 5: Česká inspekce životního prostředí,  oblastní inspektorát Ostrava   zn.: 
9/ÚHI/1021/05/Mk  ze dne 1.3. 2005 

vyjádření 6: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě zn.: 
1678/215/2005 ze dne 28.2. 2005 

vyjádření 7: Ministerstvo zdravotnictví č.j.: HEM-3212-4.2.05/7732  ze dne  3.3. 2005 

vyjádření 8: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, interní sdělení č.j.: 
395/OOV/2005 ze dne  14.2. 2005 

vyjádření 9: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení 
č.j.: 520/740/05/MH ze dne  17.2. 2005 
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