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automatizovaný systém řízení
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nejlepší dostupné techniky
referenční dokument
České dráhy
Česká státní norma
Česká republika
chemická spotřeba kyslíku dichromanem
systém environmentálního managmentu
integrované povolení
měření a regulace
maloplošné zvláště chráněné území
Moravskoslezský kraj
ministerstvo zdravotnictví
ministerstvo životního prostředí
nepolární extrahovatelné látky
nízké napětí
nerozpuštěné látky
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
polyciklické aromatické uhlovodíky
polétavý prach
polyvinylchlorid
rozpuštěné látky
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
tuhé znečišťující látky
územní systém ekologické stability
vodní hospodářství
významný krajinný prvek
vysoké napětí
zvláště chráněné druhy
životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v rozsahu
přílohy č. 4 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „Ostrava – Hrušov –
rozšíření skládky TKO - EIA.“ byla zpracována na základě smlouvy uzavřené mezi
zpracovatelem – společností AZ GEO s.r.o., a objednatelem OZO Ostrava, s.r.o., ze
dne 16.4. 2009. V předkládané dokumentaci je uvažována pouze jedna varianta záměru
– tj. rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě - Hrušově. Jedná se o skládku skupiny
S - OO3, která slouží k ukládání komunálního a jim podobného odpadu produkovaného
městem Ostravou a okolními obcemi včetně ukládání odpadů právnických a fyzických
osob na výše uvedeném území.
A. ÚDAJE O O ZNAMOVATELI
A.1. Název oznamovatele: OZO Ostrava s.r.o.
A.2. IČO:

62300920

A.3. Sídlo:

Frýdecká 680/444
719 00 Ostrava-Kunčice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Bielan Petr, technický náměstek OZO Ostrava s.r.o.,
Frýdecká 680/444,
719 00 Ostrava-Kunčice
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa.“
Zařazení záměru: 10.2., kategorie I, Zařízení k odstraňování ostatních odpadů
s kapacitou nad 30 000 tun/rok. Příslušným úřadem je MŽP ČR.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově. Jedná se o nevyužité
území po bývalé zástavbě, obytná zástavba se v blízkém okolí nenachází. Navrhovaná
skládka navazuje na stávající skládku v západní až jihozápadní hranici, rozšíření
skládky je navrhováno směrem jihozápadním a dále směrem jižním až po hranici
stávajících soukromých parcel a ochranné pásmo dráhy. Provozní komunikace bude
navázána v severní části na stávající obslužnou cestu a v jižní části lokality na zpevněný
příjezd ke stávající kompostárně. Šířkové řešení bude vycházet z šířkových parametrů
stávající provozní komunikace OZO.

OZO Ostrava. s r.o.
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Navržená kapacita záměru:
Rozšíření plochy skládky bude o cca o 8 ha, (včetně stávající části figury skládky cca
10 ha). Kubatura odpadů: kazeta č.1 – 390 tis. m3, kazeta č.2 – 590 tis. m3. Životnost
skládky (ukončení skládkování na celé ploše skládky) - 2023
B.I. 3. Umístění záměru
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Katastrální území:
Hrušov, č. KÚ 714 917
Lokalita:
Řešené území se nachází v severní části katastrálního území Hrušov města Ostravy
generelně směrem západním od skládky TKO. Jižně od zájmové lokality je vedena trať
ČD, severně silnice Bohumínská a Dálnice D47, východně dálnice D47 a volní plochy
Vrbice. Západně od zájmové lokality je plánována výstavba průmyslového parku.
Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Hrušov, 714 917.
Dotčené parcely záměrem budou:
296/2, 299/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 302/3,
302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/10, 302/14, 302/15, 302/16, 302/18, 302/19, 302/20
302/21, 302/22, 302/23, 302/24, 302/25, 302/26, 302/27, 302/29, 302/31, 302/32,
302/33, 302/34, 302/35, 302/36, 302/37, 302/39, 302/41, 302/42, 302/43, 302/44,
302/45, 302/46, 302/47, 302/48, 302/50, 302/51, 309/1, 1004, 1005, 1006, 1007/1,
1007/2, 1007/3, 1007/4, 1008, 1009, 1010/1, 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1015, 1022,
1023, 1024/1, 1024/2, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2,
obr. č.1 – předpokládané místo umístění záměru

.
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obr. č.2 – přehledná situace

foto č.1 – pohled na provozní budovu před vjezdem na skládku

OZO Ostrava. s r.o.
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foto č.2 , 3 - pohled na stávající stav ploch uvažovaných pro záměr

OZO Ostrava. s r.o.
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B.I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově. Jedná se o nevyužité
území po bývalé zástavbě s pozůstatky několika staveb. Řešené území je v celém
rozsahu určeno pro lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu. Navrhovaná skládka
navazuje na stávající skládku v západní až jihozápadní hranici, rozšíření skládky je
navrhováno směrem jihozápadním a jižním až po hranici stávajících soukromých
parcel a ochranné pásmo dráhy. Celá uvažovaná plocha k rozšíření skládky bude
rozdělena na 2 kazety. Ve své podstatě jde o pokračování skládkové činnosti v daném
prostoru, bez navýšení četnosti návozu odpadu. Provozní komunikace bude navázána
v severní části na stávající obslužnou cestu a v jižní části lokality na zpevněný příjezd
ke stávající kompostárně. Délka komunikace bude cca 800 m. Šířkové řešení bude
vycházet z šířkových parametrů stávající provozní komunikace OZO (šířka jízdního
pruhu 2,75 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m). Mezi provozní komunikací a hranicí
stavby je navržen zelený pás šířky 10 m proměnného sklonu, ve kterém bude moci být
provedena náhradní výsadba za vykácené stromy. Opěrná hráz skládky bude mít šířku
berny 3 m, svahování vnitřní (do tělesa skládky) 1:3, vnější (k cestě) ve sklonu 1:2.
Finální svahování v prostoru mezi záchytným příkopem a hrázkou bude proměnné, tzn.
závislé na aktuální šířce tohoto prostoru a podélném sklonu - nepřesáhne však sklon 1:2.
Svahování figury skládky bude generelně ve sklonu 1:2,5 na výšku max. 10m,
odlehčovací lavice budou široké 5 m. Nejvyšší bod v koruně skládky nepřesáhne výšku
239,00 m Bpv. Koruna figury s ohledem na mechanizaci bude mít min. šířku 10m.
Plocha folie se předpokládá cca 6 ha. Upravený terén pro kladení těsnění vychází
z podmínek příslušných ČSN- umístění spodního líce těsnění má být min. 1,0 m nad
maximální hladinou podzemní vody. Těsnění skládky bude tvořeno minerálním
těsněním o tloušťce min. 0,5 m po zhutnění, které bude doplněno fólií o tloušťce 1,5
mm (fólie bude odolná proti korozním účinkům průsakových vod). Skládka bude
vybavena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo těleso skládky do
nepropustných bezodtokových jímek průsakových vod. Likvidace průsakových vod
bude prováděna jako v současnosti - rozlivem po povrchu skládky, odvozem na ÚČOV
v Ostravě- Přívoze. Drenážní systém bude tvořen plošným drénem se zaručeným
filtračním součinitelem a systémem sběrných trubních drénů DN 300.
Možnost kumulace
Dle informací poskytnutých společností GHE s.r.o., se západně od rozšíření skládky
OZO plánuje vybudování tzv. „Rozvojové zóny Hrušov“. Tento záměr představuje
přípravu rozvojové zóny v Ostravě-Hrušově, v místě tzv. sociálního brownfield. Jedná
se o bývalou obytnou část Hrušova, která byla postupně vysídlena a po povodni
v červenci 1997 již přestala plnit svoji funkci. Území je v současnosti zcela devastované
a prakticky vysídlené. Zájmové území tohoto záměru je vymezeno na západě a na
severu ulicí Bohumínskou (silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního
odpadu společnosti OZO, lemované nesouvislým pásem zeleně, a na jihu linií železniční
trati ČD Ostrava – Bohumín.
Příprava rozvojové zóny má být rozdělena do několika etap. Nejdříve má dojít
k zbourání všech zbývajících nadzemních objektů, budou odstraněny komunikace a
ostatní zpevněné plochy a zrušeny stávající inženýrské sítě. Zeleň bude až na výjimky
vykácena. Po provedení asanací, kácení zeleně, odstranění navážek a skládek a sejmutí
ornice a humózních vrstev bude stávající terén upraven násypy v nižších polohách
a vyrovnáním lokálních depresí tak, aby byla v celém území dosažena minimální výška
upraveného terénu 202,00 m n.m., tzn. nad úrovní jednoleté vody. Nezpevněné plochy
OZO Ostrava. s r.o.

9

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Ostrava- Hrušov- rozšíření skládky EIA

kolem páteřní komunikace (koridor inženýrských sítí a prostor pro výsadbu zeleně)
a nezpevněné plochy v okrajových nevyužitelných částech území budou vyrovnány
zeminou a ohumusovány. Budou zde provedeny výsadby dřevin, v okrajových plochách
liniové skupinové výsadby, doplněné výsadbou keřů. Volné nezpevněné plochy budou
zatravněny. Dále bude vybudováno dopravní napojení zóny z ulice Bohumínské
a přípojky technické infrastruktury: elektrická energie, centrální rozvod tepla, plynovod,
vodovod pitné vody, splašková kanalizace, dešťová kanalizace.
Podle schváleného územního plánu se v tomto prostoru uvažuje o výstavbě zóny pro
komerční využití – předpokládá se zde výstavba hal pro sklady, lehkou výrobu
a administrativu. Plocha určená pro tento záměr bude mít rozlohu cca 35 ha.
Konkrétní náplň budoucí zóny dle zpracovatele dokumentace EIA není prozatím
projekčně zpracována, předpokládá se využití v souladu s územním plánem – tedy
sklady, lehký průmysl, administrativa.
Jihovýchodním směrem se nachází bývalý průmyslový areál Hrušovských chemických
závodů, již více než 10 let opuštěný, tzv. brownfield, s plochou cca 30 ha. V současné
době se připravuje jeho nové využití podobného zaměření jako rozvojová zóna. Stavba
je navržena jako celek s předpokládaným využitím pro logistický areál. Objekty budou
využívány pro účely administrativní, skladovací, případně pro lehkou výrobu. Součástí
stavby je napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, včetně vybudování
(obnovení) železniční vlečky. Bude se pravděpodobně jednat o souběh jak přípravy
a výstavby obou záměrů. Dle informací od zpracovatele studií (hluková a rozptylová)
zpracované pro dokumentaci rozvojové zóny Hrušov tyto ve svých modelech počítaly
i se záměrem logistického areálu.
Z poskytnutých informací a výsledků rozptylové studie zhotovené pro dokumentaci
rozvojové zóny Hrušov vyplývá, že posuzovaný záměr nezpůsobí výrazné změny imisní
zátěže u sledovaných látek. Bude se jednat vždy pouze o nepatrné poměrné navýšení
imisního pozadí, které tvoří celkovou imisní zátěž lokality. Podíly vypočtených
doplňkových imisních koncentrací na těchto absolutních hodnotách jsou minimální.
Totéž se dá konstatovat při hodnocení kumulativního vlivu provozu obou areálů:
rozvojová zóna Hrušov + Business park (logistický areál). U rozšíření skládky lze
předpokládat částečný souběh s provozem rozvojové zóny Hrušov. Vzhledem k tomu,
že se však jedná pouze o pokračování současného provozu skládky ve stejném rozsahu
(intenzita dopravy, množství ukládaných odpadů se nemění apod.), nedojde ke změně
současného stavu životního prostředí. Provoz skládky lze tedy považovat za součást tzv.
pozadí.
Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že:
vlivem současného provozu rozvojové zóny, Business parku a skládky TKO:
- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní
době;
- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době;
- v okolí výpočtových bodů č. 1 a 2 nedojde k překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na
starou hlukovou zátěž v denní i v noční době
- v okolí výpočtového bodu č. 3 nedojde k překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní i v noční
době.
OZO Ostrava. s r.o.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant
Odpad vzniklý od občanů města Ostravy končí převážně na skládce v Ostravě-Hrušově.
Dle odhadů bude její kapacita přibližně za čtyři roky vyčerpána. Společnost OZO
Ostrava s.r.o. proto plánuje rozšíření stávající skládky západním směrem, které by bylo
schopné pojmout odpad přibližně na dalších deset let. V případě výstavby Krajského
integrovaného centra pro nakládání s komunálními odpady skládka bude sloužit jako
havarijní varianta pro okamžité odstranění TKO. Dlouhodobý trend v množství ukládání
odpadů na skládku odpadů je setrvalý a výhledově není očekáván výrazný nárůst
vznikajícího odpadu díky zavedenému separovanému sběru využitelných složek
komunálních odpadů . Dojde pouze k posunu místa k ukládání odpadu, tj. na kazetu č. 1
a kazetu č. 2. Záměr je navržen za účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru
navazujícím na již existující provozovaný skládkový areál, s využitím stávajícího
dopravního napojení, inženýrských sítí a vztahů s producenty odpadu. Odstraňování
odpadů uložením na skládku bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k působení
škodlivých vlivů z uložených odpadů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví. Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a polohu stávající skládky.
V současné době je na skládku Ostravě-Hrušově navážen odpad na IV. etapu skládky.
Technická a biologická rekultivace je již provedena na svazích II. a III. etapy. Po
naplnění IV. etapy bude dosypána vrchní část I. až IV. etapy společně na požadovanou
kótu a následně bude spolu se svahy IV. etapy provedena technická a biologická
rekultivace na celé nerekultivované ploše. Západní svah IV. etapy bude dořešen podle
potřeb výstavby V. etapy. V předkládané dokumentaci je uvažována pouze jedna
varianta záměru - rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě - Hrušově. Řešené území
je v současnosti v celém rozsahu určeno pro lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu.
V současné době je pořizována změna územního plánu, jejíž předmětem je změna
využití části území z funkce „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ na skládku
odpadů s následnou rekultivací na funkci „Lesy“. Vyjádření stavebního úřadu
z hlediska souladu záměru s územním plánem je uvedeno v příloze oznámení.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Údaje o stávající skládce:
Jedná se o skládku skupiny S - OO3, sloužící k ukládání komunálního a jim podobného
odpadu produkovaného městem Ostravou a okolními obcemi včetně ukládání odpadů
právnických a fyzických osob na výše uvedeném území.V roce 1992 bylo provedeno
zahájení provozu I. etapy (navýšení staré skládky na kótu 230 m). V areálu skládky se
nachází i kompostárna pro příjem BRO s roční kapacitou cca 8 tis. tun vstupního
materiálu.
Základní parametry skládky
Uloženo od 1983 do 1.1.1993
Celková kapacita skládky od 1993 (I. - IV: etapa):
Zbývající kapacita skládky I. až IV. etapa (od 1.1.2009):
Předpokládaný objem pro rekultivaci (I. – IV. etapa):
Cílová výšková kóta:
OZO Ostrava. s r.o.
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Údaje o rozšíření skládky:
Plocha, na které bude realizováno rozšíření skládky bude rozdělena na dvě kazety.
V první fázi bude vystavěna provozní komunikace v celé délce a po té bude zahájena
výstavba kazety č.1.
kazeta č.1 :
násypy pro hráze

20 tis.m3

úprava pláně

12 tis.m3

těsnící vrstvy (minerální těsnění)

19 tis.m3

folie, geotextilie

38 tis.m2

drenážní vrstvy

11 tis.m3

kubatura odpadu

390 tis.m3

kazeta č.2 :
násypy pro hráze

20 tis.m3

úprava pláně

10 tis.m3

těsnící vrstvy (minerální těsnění)

16 tis.m3

folie, geotextilie

32 tis.m2

drenážní vrstvy

10 tis.m3

kubatura odpadu

590 tis.m3

Odhad časového harmonogramu výstavby je následující:
zahájení výstavby V. etapy
1/2012
zahájení výstavby kazety č.1
a provozní komunikace

1/2012

ukončení výstavby kazety č.1

12/2012

zahájení skládkování na kazetě č.1

1/2013

zahájení výstavby kazety č.2

1/2015

ukončení výstavby kazety č.2
zahájení skládkování na kazetě č.2

12/2015
1/2016

ukončení skládkování na celé ploše skládky 12/2023
technická a biologická rekultivace 5 let

12/2028

Postup ukládání odpadů a podmínky pro provoz jsou vymezeny platným provozním
řádem skládky. Provoz záměru bude s obdobnými parametry, postupy i kapacitou jako
v současnosti.
OZO Ostrava. s r.o.
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Provozní komunikace:
Délka komunikace bude cca 800 m a tato navázána na stávající obslužnou komunikaci.
Bude se jednat o čtyři levotočivé a jeden pravotočivý prostý směrový oblouk
o Rmin=28 m. Podélný sklon provozní komunikace nepřesáhne 5,5 % a nebude nižší než
0,5 %. Zaoblení lomů podélného sklonu bude realizováno devíti zakružovacími oblouky
Rmin=1000m. Šířkové uspořádání bude vycházet z šířkových parametrů stávající
provozní komunikace. Šířka jízdního pruhu bude 2,75 m, šířka nezpevněné krajnice
bude 0,50 m. Příčný sklon vozovky bude v celé délce (s výjimkou zapojovacích míst)
2,5 % směrem k navrhovanému tělesu skládky. Stejným směrem bude příčný sklon
zemní pláně 3,0 %. Nezpevněná krajnice bude mít příčný sklon 8,0 %.
Odvodnění:
V prostoru mezi cestou a figurou skládky (proměnná šířka, min. 4m) je navržen
odvodňovací příkop. Podélný spád příkopu bude upřesněn v rámci dalších prací. Dno
příkopu musí být minimálně 0,20 m pod úrovní zemní pláně provozní komunikace.
Mezi provozní komunikací a hranicí stavby je navrhován zelený pás o šířce 10 metrů
s proměnným sklonem, ve kterém bude moci být provedena náhradní výsadba za
vykácené stromy.
Odplynění skládky:
Od roku 1997 je na skládce prováděno jímání skládkového plynu a od roku 2003 jeho
využití. Postupně jsou jednotlivé etapy skládky napojovány na stanici bioplynu.
S pomocí kogenerační jednotky je pak vyráběna el. energie a toto dodávána do sítě
ČEZu. Odplynění skládky je koncipováno jako automatické, řízení průmyslovým
počítačem, na který je napojen personální počítač PC s vizualizací provozních stavů.
Automatický řídicí systém vyhodnocuje údaje analýzy a zaručuje optimální čerpání
produkce skládkového plynu ze skládky. Ze skládky je čerpáno jen takové množství
plynu, který se v daném okamžiku produkuje. Tím je dosaženo konstantní složení plynu
zejména v obsahu metanu a kyslíku a tlakových poměrů na sání a vstupu plynu do
kogenerační jednotky. Po ukončení skládkování bude těleso osázeno vrtanými
plynosběrnými studnami s napojením na stávající svodné plynové potrubí.
Opěrná hráz:
Hráz bude mít v temeni min. šířku 3,00 m. Svahování hrázky do tělesa bude provedeno
ve sklonu 1:3, vnější svah ve sklonu 1:2. Finální svahování v prostoru mezi záchytným
příkopem a hrázkou bude proměnné. Je závislé na aktuální šířce tohoto prostoru
a podélném sklonu příkopu. Nepřesáhne však sklon svahu 1:2.
Figura skládky:
Svahování figury skládky bude 1:2,5 na výšku max. 10 m (s výjimkou přechodu svahu
navrhovaného tělesa ve svah IV. Etapy skládky, kde sklon svahu dosahuje hodnoty 1:2).
Odlehčovací lavice budou široké 5 m, příčný sklon bude činit 3 %. Nejvyšší bod
v temeni skládky nepřesáhne výšku 239,00 m n.m. B.p.v. Koruna figury s ohledem na
mechanizaci bude minimálně šířky 10 m.
Podloží:
Podloží lokality je zejména tvořeno navážkami karbonských prachovců, pískovců
a arkóz. Materiál má charakter kamenitého štěrku s ostrohrannými klasty, při dobrém
zhutnění je prakticky nestlačitelný. Do podloží následují aluviální hlíny o mocnosti 2 m.
Jedná se o prachovité, méně často prachovito-písčité až písčité hlíny až jíly, konzistence
OZO Ostrava. s r.o.
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převážně tuhé až měkké. Přestože náplavové zeminy jsou stlačitelné, vzhledem k jejich
mocnosti nebudou mít na sedání podloží skládky významný vliv. Aluviální hlíny
nasedají na štěrkový horizont. Štěrky jsou zde písčité, proměnlivě slabě zahlíněné.
Valouny dosahují průměrné velikosti 1 až 3 cm, směrem k bázi narůstá podíl větších
klastů až k 10 cm. Jsou dobře opracované, téměř v celé mocnosti zvodněné, středně
ulehlé až ulehlé. Báze štěrků se vyskytuje v ověřené hloubce 12 až > 18 m pod terénem.
Podloží kvartérní sedimentace je tvořeno terciérními jíly pevné až tvrdé konzistence.
Zeminy v podzákladí jsou prakticky nestlačitelné, aluviální hlíny nemají vzhledem ke
své mocnosti příliš velký význam a jejich stlačení vlivem přitížení bude zanedbatelné.
Sedání podloží lze očekávat nejvýše v prvních decimetrech, což bude zcela
zanedbatelné. Samotný odpad bude ukládán do upraveného prostoru omezeného
hrázkami se zhutněným povrchem a bude také průběžně zhutňován. Při dodržování
předepsané technologie stavebních prací a technologie ukládání odpadu dle provozního
řádu nedojde k porušení stability.
Podzemní voda:
Podzemní voda je vázána na fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Zájmová
oblast náleží do regionu mělkých podzemních vod, s tzv. sezónním doplňováním zásob,
s nejvyšším průměrným měsíčním stavem hladiny podzemní vody a vydatností pramenů
v březnu – dubnu a s nejnižším v září – listopadu. Na lokalitě se podzemní voda
vyskytuje ve dvou zvodních. První tzv. nepravá zvoděn je vytvořena ve více
propustných navážkách. Hlavní kvartérní zvodeň se pak nachází ve fluviálních štěrcích
řeky Odry. Voda v obou zvodních proudí generelně k severu, tzn. k řece Odře. Hladina
podzemní vody se na lokalitě nachází v hloubce 3 až 8 m pod terénem a je volná nebo
mírně napjatá. Hlubší, předkvartérní zvodně nemohou být skládkou ovlivněny, neboť
jsou odděleny od kvartérního kolektoru dostatečně mocnou vrstvou téměř
nepropustných miocénních jílů a tyto zabraňují komunikaci mezi mělkým a hlubším
oběhem podzemní vody. Podzemní voda v zájmovém území ani v blízkém okolí není
jímána pro pitné účely.
Těsnění:
Upravený terén pro kladení těsnění bude vycházet z podmínek ČSN. Umístění spodního
líce těsnění bude min. 1,0 m nad maximální hladinou podzemní vody. Těsnění skládky
bude tvořeno minerálním těsněním o tloušťce min. 0,5 m po zhutnění, které bude
kladeno a hutněno samostatně ve 2 vrstvách o mocnosti 2 x 0,25 m. Zemina použitá do
této vrstvy nesmí vykazovat po zhutnění vyšší součinitel filtrace než k=1x 10-9 m.s-1
a musí splňovat podmínku, že proteklé množství na 1m2 činí nejvýše 3.10-9 m3.s-1.
Zemní těsnění musí být doplněno fólií tl. 1,5mm (technická bariéra), která odolává
korozním účinkům průsakových vod. Plocha fólie se předpokládá cca 6 ha. Rozdělení
na jednotlivé sektory může být provedeno ve kterékoliv rozvodnici ve dně skládky
vybudováním hrázky výšky cca 1,0 m.
Řešení průsakových vod:
Skládka bude dále opatřena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo
těleso skládky do 2 nepropustných bezodtokých jímek průsakových vod o užitné
kubatuře 1100 m3 a 250 m3. Likvidace průsakových vod bude prováděna jako doposud
– rozlivem po povrchu skládky, odvozem na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Drenážní
systém bude tvořen plošným drénem se zaručeným filtračním součinitelem nejméně
10-4 m.s.-1 a systémem sběrných trubních drénů DN 300 ve sklonu 1%.
OZO Ostrava. s r.o.
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Odvodnění provozní komunikace a spádového území k ochranné hrázi
Provozní komunikace bude mít plochu 0,46 ha, její odvodnění bude do zemního
příkopu opevněného tvarovkami.
Průtoky při návrhovém dešti kritickém 15 minutovém:
- s periodicitou 0,5 (1x za 2 roky) <60 l.s-1
- s periodicitou 0,01 (1x za 100 let) cca 120 l.s-1
Pro záměr jsou navrhovány stávající možnosti likvidace dešťových vod z provozní
komunikace:
- do stávající kanalizace dešťové OZO Ostrava s.r.o. s koncovkou ve vodoteči
Odra přímo nebo přes retenci s řízeným odtokem (tato varianta není však
technicky možná v celém rozsahu rozšíření skládky, bylo by nutné vody
přečerpávat)
- zasakování do vod podzemních
- kombinace předchozích řešení – zásakování s přepadem do kanalizace nebo
s řízeným odtokem do kanalizace
Stávající dešťová kanalizace OZO Hrušov je napojena do veřejné kanalizace
s koncovkou ve vodním toku Odra. Na trase veřejné kanalizace je osazena povodňová
čerpací stanice. Dešťová kanalizace OZO Hrušov je z trub sklolaminátových průměrů
DN 300 a DN 400.
Dále je navrhováno pro záměr rozdělení rozšíření skládky na dvě spádové oblasti, které
budou řešeny samostatně:
Severní část, která může být napojena do dešťové kanalizace OZO Hrušov buď přímo
nebo s řízeným odtokem přes retenci nebo zásak. Rozšířením skládky dojde k přerušení
stávajícího odtoku povrchových vod podél SZ části skládky do zásaku, který probíhá
v prostoru mezi rozšířením skládky a příjezdovou komunikací do areálu skládky (musí
být usměrněno figurou povozní komunikace, stávající způsob odvodnění zůstane
zachován).
Jižní část nemá investičně přiměřenou možnost gravitačního odtoku. Jako nejschůdnější
řešení provozně i investičně se jeví odvedení těchto vod do projektovaného zásaku,
který by byl situován jižním směrem od stávajícího zásakového prostoru a plochy pro
drcení betonu.
Provoz skládky
Provoz skládky se řídí platným schváleným provozním řádem, ve kterém jsou
specifikovány zejména povinnosti dodavatele odpadu, postup při přebírání odpadu na
skládce, povinnosti obsluhy skládky, technologie skládkování a postup při odstraňování
havárií.
Vlastní skládkování se provádí sypáním odpadu ve vrstvách cca 2 m o šířce cca 30 m.
Správný postup hutnění je takový, kdy kompaktor ze sesypné hrany rozhrne odpad na
30 m s mocností 0,5 m, který zhutní 3 pojezdy. Každá vrstva se překryje malou vrstvou
inertního materiálu. Tato vrstva chrání odpad před rozfoukáním větrem a proti
nalétávání ptáků. Svahové části se překrývají pouze v tom případě, že technologie
OZO Ostrava. s r.o.
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skládkování nevyžaduje vybudování hrázek. Vybudování hrázek určených dle
projektové dokumentace musí být provedeno před zahájením ukládání další vrstvy
odpadu. K tomuto účelu se používá inertní materiál (haldovina, škvára, beton, cihly,
výkopová zemina a pod.).
V průběhu rekultivačních prací se využívá říční netříděný štěrkopísek jako drenážní
vrstva o mocnosti 0.3 m, podorní zeminy o mocnosti 0,4 m , a ornice o mocnosti 0,3 m.
Kompost produkovaný kompostárnou se používá na vyrovnání svahu před položením
geotextilie,drsné folie tl.1 mm a krycí geotextilie, na kterou se ukládají výše popsané
rekultivační vrstvy. Dále se kompost bude využívat do ornice přímo nebo ve formě
substrátu jako náhrada ornice. Technická rekultivace včetně zatravnění je jednoletá.
Svahy II. a III.etapy jsou zrekultivované a probíhá pětiletá biologická rekultivace, jsou
prováděny výsadby stromu a keřů. V průběhu roku se také provádí vyžínání trávy a
nátěry proti okusu.
Technická a biologická rekultivace bude průběžně prováděna až po ukončení
skládkování odpadů.
Následná péče o skládku po ukončení provozu bude zabezpečena dle § 21 zákona č.
185/2001 Sb. po dobu 30 let (omezení negativních vlivů na životní prostředí).
Odvodnění rekultivované skládky:
Po ukončení provozu a provedené rekultivaci bude odtok z povrchu rozšířené části
skládky a provozní komunikace při návrhovém dešti kritickém 15 minutovém:
-

-

s peridiocitou 0,5 (1 x 2 roky) cca 80 l.s-1
s periodicitou 0,01 (1 x 100 let) cca 180 l.s.-1

Do doby zapojení travního drnu a zakořenění stromů je nutno technickými opatřeními
bránit vyššímu odtoku z plochy skládky. Rekultivovaná skládka bude rozdělena na dvě
samostatné spádové oblasti (shodné s odvodněním provozní komunikace).
Severní část – odvodnění rekultivované skládky se navrhuje zasakováním do vod
podzemních v prostoru mezi plánovaným rozšířením skládky a příjezdovou komunikací
do areálu OZO Hrušov s řízeným odtokem do stávající dešťové kanalizace. Jižní část –
zasakování. V rámci dalších prací by měl být prověřen rozsah terénních úprav, které by
umožnily gravitační odvodnění jižní části rekultivované skládky.
Monitorování
Systém kontrolních monitorovacích vrtů je vybudován dle projektu zpracovaného
UNIGEO a.s. pod č. 100 – 28639 a na základě územního rozhodnutí č.87/99 odboru
stavebně správního MMO. Skládka je a bude monitorována po celou dobu provozování
i ve stavu následné péče po jejím uzavření.
Monitorovány jsou:
o podzemní vody a průsakové skládkové vody, úrovně hladiny podzemní vody ve
vrtech
Rozsah a metodika laboratorních analýz vzorků podzemní vody:
NH4+
ClOZO Ostrava. s r.o.
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SO42NEL
Co
Pb

CN-celk.
As
Ni

Rozsah a metodika laboratorních analýz vzorků vody odebrané z jímek skládkové vody:
NH4+
SO42NEL
RL
NL
BSK5
CHSKCr
Obdobný monitoring je předpokládán i po rozšíření skládky. Monitorování je prováděno
odborně způsobilými organizacemi, výsledky monitorování jsou zasílány příslušným
dozorovým orgánům.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení:
kazeta č.1 – zahájení výstavby 1/2012, kazeta č.2 – zahájení výstavby 1/2015
Termín dokončení:
kazeta č.1 – ukončení výstavby 12/2012, kazeta č.2 – ukončení výstavby 12/2015
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Moravskoslezský
Město: Ostrava
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
-

Územní řízení - Územní rozhodnutí
Stavební řízení - Stavební povolení
Kolaudace - Kolaudační souhlas

Statutární Město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Investiční záměr se týká pozemků v části B.I.3 na straně 6 této dokumentace .
Jedná se o parcely vedené jako orná půda, zahrada, trav. plochy. Bude třeba provést
vynětí ze ZPF. Záměr představuje nároky na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského
a půdního fondu. Před započetím výstavby bude na plochách náležejících
k zemědělskému půdnímu fondu sejmuta kulturní vrstva půdy .
Na hranici prostoru záměru se nachází VKP – les. Jedná se o pozemek p.č. 302/40,
který je souběžný s tratí (mezi hranicí zájmového území a jejím tělesem). Případné
dotčení VKP, pokud by v důsledku realizace záměru mohlo dojít k jeho poškození nebo
zničení či oslabení jeho stabilizační funkce ( např. tím, že hrana rozšíření skládky, tzn.
nadvýšený terén, bude bezprostředně navazovat na porost na daném pozemku), je
možné jen na základě závazného stanoviska (rozhodnutí) příslušného orgánu ochrany
OZO Ostrava. s r.o.
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přírody, tj. Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí (viz § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.).
Záměrem nebudou dotčeny parcely určené k plnění funkce lesa.
B.II.2. Voda
Výstavba
Pitná voda:
Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebního
personálu. Půjde o relativně malá množství, v řádu nejvýše jednotek m3 denně. Voda
pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým způsobem, např. dovozem skrze
cisternový vůz. Pro pitné účely se předpokládá i dovoz balené vody.
Užitková voda:
Užitková voda bude potřebná pouze pro výstavbu navrhovaného záměru rozšíření
skládky. Jde o vodu pro přípravu betonových směsí, zvlhčování betonu apod. Užitková
voda pro tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách. Pro realizaci betonových
konstrukcí (jímky apod.) budou dováženy hotové betonové směsi domíchávači.
Požární voda:
Případná potřeba požární vody bude zajištěna prostředky hasičského záchranného sboru.
Současný stav
Pitná voda:
Jediným zdrojem vody v areálu skládky je vodovodní přípojka pitné vody (veřejný
vodovod) přivedená do areálu skládky. Spotřeba vody zvlášť na provozní a zvlášť na
hygienické účely není sledována. Roční spotřeba pitné vody v průměru činí cca 870 m3.
Při provozu skládky je tato voda používána v sociálním a hygienickém zařízení
provozní budovy a také pro očistu vozidel. Voda na očistu komunikací je podle potřeby
přivážena v kropících vozech firmy SEKOS.
Skládková voda:
Zpětné čerpání skládkových vod na skládku se průměrně pohybuje okolo 34 200 m3 za
rok a odvod na ČOV přebytečné skládkové vody se průměrně pohybuje okolo 6 000 m3.
Navrhovaný stav
Pitná voda:
Maximální předpokládaná potřeba vody pitné vody se bude pohybovat jako doposud.
Skládková voda:
Zpětné přečerpávání průsakových skládkových vod bude cca 30 000 m3 a odvod
přebytečných vod na ČOV se bude pohybovat ročně cca 5 000 m3.

OZO Ostrava. s r.o.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie se bude nadále využívat k provozu čerpadel, váhy, ke spalování
skládkového plynu, k vytápění provozní budovy, používání běžných drobných
elektrospotřebičů a k ohřevu vody v hygienických zařízeních. Současný stav roční
spotřeba elektrické energie činí cca 70 tis. kW/rok. Předpokládaná spotřeba bude činit
cca 90 tis.kW/rok.
Zemní plyn:
Záměr nemá nároky na odběr zemního plynu, přípojka není zavedena, u výstavby bez
nároků.
Suroviny a zdroje:
Stavební materiál:
Násypy pro provozní komunikaci v celé délce:
cca 15 000 m3
Obvodové hráze:
kazeta č.1 cca 20 000 m3, kazeta č.2 cca 20 000 m3
zemina pro minerální těsnění:
kazeta č.1 cca 19 000 m3, kazeta č.2 cca 16 000m3
fólie, geotextilie:
kazeta č.1cca 38 000 m2, kazeta č.2 cca 32 000 m2
drenážní vrstvy:
kazeta č.1 cca 11 000 m3, kazeta č.2 cca 10 000 m3
rekultivační vrstvy pro obě kazety:
89 000 m3
Vše jednorázově (v průběhu výstavby), bez nároků na pravidelný odběr.
Při provozu skládky bude potřeba materiálu na budování obvodových hrázek a na
překrývaní uloženého komunálního odpadu. Spotřeba na technické zabezpečení
skládky, hrázky, překryv (20% hmotnostních z ročního uložení odpadu), stavební odpad
bude činit cca 20 tis. tun. Spotřeba nafty, včetně zabezpečení paliva pro stroje se bude
pohybovat v průměru cca 76 tis. litrů za rok.
B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Staveniště:
Příjezdy na staveniště budou směřovány po stávající provozní komunikaci a následně po
jejím prodloužení a případně dle potřeby po místních nezpevněných cestách. Pro
výstavbu bude využito automobilové nákladní dopravy. Pro potřebu výstavby poskytne
investor šatny, umývárny a WC, komunikace. Kanceláře v místě stavby nebudou, po
dohodě s investorem je možné poskytnout prostory ve správní budově.

OZO Ostrava. s r.o.
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Odhadovaný počet a typ prostředků pro výstavbu skládky
Provozní komunikace
Použité stroje, zařízení apod.: 2 bagry, 1dozer, 1válec, 10 nákladních vozidel pro návoz
v místě skládky, nákladní vozidla pro návoz materiálu na kufr vozovky - soupravy
(počet 8), grejder, finišer
obsluha: koordinace a dohled 2 prac. trvale, kontrola hutnění a odběr vzorků 2 prac. dle
potřeby, položení obrubníku a příkopových tvárnic 5 prac.
Pracovní doba 8-22 hod. Termín – 2/2012 – 5/2012
Kazeta č.1 :
obvodové hráze - Použité stroje, zařízení apod.: 1 dozer, 1 bagr, 1 válec,1 UDS
nakladač, nákladní vozidla cca 5-10, termín od 2/2012 do 5/2012, pracovní doba 8-10
hod.
obsluha: koordinace a dohled 2 prac. trvale, kontrola hutnění a odběr vzorku 2 prac. dle
potřeby
Úprava pláně:
Použité stroje, zařízení apod.: 1 dozer, 1 bagr, 1válec, nákladní vozidla 6,
termín od 2/2012 do 7/2012
obsluha: koordinace a dohled 2 prac. trvale, kontrola hutnění a odběr vzorku 2 prac. dle
potřeby
Těsnicí vrstvy (minerální těsněni):
návoz soupravy - cca 5-10 souprav,
termín 5/2012-7/2012
obsluha: koordinace a dohled 2 prac. trvale, kontrola hutnění a odběr vzorku 2 prac. dle
potřeby
Fólie, geotextilie, jímky :
pokládání - termín 8/2012-9/2012, obsluha - 10 lidi
drenážní vrstvy 11 tis.m3 návoz soupravy 5-6, termín 9/2012-10/2012
výstavba jímky skládkových vod - termín 6/2012-9/2012, obsluha: koordinace a dohled
1 prac. trvale, 1 bagr, návoz betonu 2 nákladní vozidla, svářeč pro armování, pro
betonáž 4 prac., foliové těsnění 4 prac., zámečnické výrobky 2 prac.
Přeložky NN :
termín 3/2012-5/2012, napojení jímek el. 8/2012-9/2012
Počet obslužných strojů na skládce v současnosti:
kompaktor
1
dozer 1
teleskopický manipulátor, více účelový stroj
1
*Počet strojů výhledově se nezmění
Doprava odpadů svozovými vozidly v době pro současný stav se pohybuje v průměru
cca 85 za den.Výhledový stav by se neměl podstatně lišit, vzhledem k tomu, že
množství dovážených odpadů na skládku zůstane přibližně stejné.
kazeta č.2 je analogická s kazetou č.1
OZO Ostrava. s r.o.
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Provoz skládky :
pracovní doba po-pá
sobota
neděle

6:30 -18:30 hod. (letní období)
7:00 -19:00 hod. zimní období.
6:30 -14:00 hod
6:30 - 13:00 hod

počet pracovníků na skládce:
vedoucí skladky
1
mistři
2
hospodářsky pracovník
1
vážná
1
skládkař
1
strojník
3
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. a je součástí příloh
dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí záměru (dále jen záměr). Rozptylová
studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem plánované V. etapy
skládky a vliv automobilové dopravy obsluhující skládku.
Stávající stav
V současné době je navážen odpad na IV. Etapu skládky. Technická a biologická
rekultivace je provedena na svazích II. a III. etapy. Po naplnění IV. etapy bude
dosypána vrchní část I. až IV. etapy společně na požadovanou kótu a následně bude
spolu se svahy IV. etapy provedena technická a biologická rekultivace na celé
nerekultivované ploše. Západní svah IV. etapy bude dořešen podle potřeb výstavby V.
etapy. Svoz odpadu je zajišťován celoročně, provozní doba skládky je po-pá 6:30 18:30 hod. v letním období, 7:00 - 19:00 hod. v zimním období. V sobotu od 6:30 14:00 hod, v neděli 6:30 - 13:00 hod. Množství ukládaného odpadu za období
posledních pěti let je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka č. 1

Množství uloženého odpadu v t/rok (včetně technického zabezpečení)
Rok
2004
2005
2006
2007
2008

Tun odpadu
132 484
115 574
95 714
85 091
91 242

Odpad je navážen průměrně 85 svozovými vozidly denně, na skládce se pohybují
maximálně 3 obslužná vozidla - kompaktor, dozer a teleskopický manipulátor.
V rámci výstavby budou zprovozněny 2 kazety, viz. příloha č. 2. rozptylové studie.
Termíny pro výstavbu jsou následující :
o zahájení výstavby kazety č.1
1/2012
o ukončení výstavby kazety č.1
12/2012
OZO Ostrava. s r.o.
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o zahájení výstavby kazety č.2
o ukončení výstavby kazety č.2

1/2015
12/2015

Odhadovaný harmonogram výstavby kazety č.1 a pohyb strojů denně je následující:
o výstavba obvodové hráze - dozer, bagr, válec, nakladač, nákladní vozidla cca 510, termín 2/2012 - 5/2012,
o úprava pláně - dozer, bagr, válec, nákladní vozidla cca 6, termín od 2/2012 7/2012
o těsnicí vrstvy (minerální těsnění) - nákladní vozidla cca 5-10, termín 5/2012 7/2012
o pokládání folie, geotextilie - termín 8/2012 - 9/2012
o drenážní vrstvy – nákladní vozidla cca 5 - 6, termín 9/2012 - 10/2012
o výstavba jímky skládkových vod – bagr, nákladní vozidla cca 2, termín 6/2012 9/2012
Výstavba kazety č.2 bude analogická s kazetou č.1
Cílový stav
Dlouhodobý trend v množství ukládání odpadů na skládku odpadů je setrvalý a
výhledově není očekáván výrazný nárůst vznikajícího odpadu. Dojde pouze k posunu
místa k ukládání odpadu, tj. kazeta č. 1 a posléze kazeta č. 2.
Významné znečišťující látky:
o tuhé znečišťující látky (TZL), vyjádřené jako suspendované částice PM10
o CO
o NOx
Ostatní sledované polutanty (např. benzo(a)pyren, VOC) lze vzhledem k charakteru
činnosti považovat za méně významné a provozem skládky nevýznamně ovlivnitelné.
Pro zhodnocení míry pachu skládky bylo uvažováno zhodnocení imisního příspěvku
H2S. Sirovodík je značně páchnoucí látka, která ve své čisté formě má prahovou
hodnotu pachové detekce 2 μg.m-3. Charakteristický zápach shnilých vajec se objevuje
při koncentracích 3x až 4x vyšších než je uvedený čichový práh. Jelikož je skládka
vybavena systémem záchytu a jímání skládkového plynu, kdy spalováním dochází
k oxidaci sirovodíku na SO2, a zároveň nově navrhovaná část bude vybavena stejným
systémem, bylo od modelování sirovodíku odstoupeno. Objednatel zároveň doložil
měření pachu současného provozu (při provozu V. etapy skládky neočekáváme
výraznou změnu), které má vyšší vypovídací schopnost, než případné matematické
výpočty a je součástí zprávy jako příloha č.7. (rozptylové studie)
Stávající stav
Liniové zdroje
Jako liniové zdroje jsou uvažovány pohyby vozidel navážející odpad. Jedná se o cca 85
nákladních vozidel typu Kuka a Bobr denně, zároveň je uvažováno s pohybem cca 5
osobních automobilů denně. Vzhledem k blízkosti silnice č.58, byl do modelu zahrnut i
vliv z provozu této komunikace. Vypočtené emisní faktory automobilové dopravy jsou
uvedeny v příloze č.6. Pro výpočet emisí z liniových zdrojů byly použity emisní faktory
zjištěné s použitím programu MEFA v.02. Výpočet byl proveden pro rok 2010, rychlost
OZO Ostrava. s r.o.
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po veřejných komunikacích 50 – 90 km/h, na příjezdové komunikaci a v areálu
do 20 km/h.
Bodové zdroje
Bodový zdroj představuje komíny sloužící k odvodu plynů vznikajících při provozu
kogenerační jednotky Quanto BIO 770 CON o jmenovitém výkonu 770 kW a příkonu
přivedeném v palivu 2068 kW. Emise znečišťujících látek z komínů byla stanoveny
výpočtem z předaných výsledků měření provozovatele za rok 2007. Emise PM10 byly
stanoveny z přílohy č. 4 k vyhlášce 356/2002 Sb. Jedná se o orientační stanovení a jsou
pravděpodobně nadhodnoceny oproti skutečnému stavu. Použité emisní charakteristiky
stacionárního zdroje zahrnutého do modelu tvoří následující tabulku.
Tabulka č. 2 Použité emisní charakteristiky stacionárních zdrojů
Parametr
PM10
VOC
CO
NOx
Výška emise nad terénem
Objem vzdušiny
Teplota vzdušiny
Průměr výduchu
Výstupní rychlost plynu
Roční využití zdroje
Počet provozních hodin

Jednotka
g/s
g/s
g/s
g/s
m
m3/s
°C
m
m/s
%/100
hod/den

Quanto BIO 770 CON
0.09427
0,02357
0,01603
0,37989
6
0,943
504
0,75
6,07
1
24

Umístění modelovaných bodových zdrojů je graficky znázorněno v příloze 2 rozptylové
studie.
Plošné zdroje
Jako plošné zdroje jsou pro účely této rozptylové studie definovány jednotlivé kazety,
na kterých je v současné době a plánovaně uvažován násyp odpadu a pohyb
jednotlivých obslužných vozidel. Je uvažováno s návozem 7 nákladních vozidel odpadu
za hodinu. Pro zjednodušení a zvýšení míry bezpečnosti modelu je uvažováno
s pojezdem vozidel rychlostí 5 km/h (výpočet dle MEFA v.02). Pro výpočet emise
motoru obslužných vozidel (kompaktor, manipulátor a dozer) byla uvažována spotřeba
paliva 39,5 kg na 1 hodinu provozu. Při stanovení emisního faktoru bylo vycházeno
z přílohy č. 4 k vyhlášce 356/2002 Sb. Znázornění modelovaného prostoru je uvedeno
v příloze č. 2.
Tabulka č. 3 Použité emisní charakteristiky plošných zdrojů
Parametr
PM10
VOC
CO
NOx
Výška emise nad terénem
Roční využití zdroje
OZO Ostrava. s r.o.

Jednotka
g/s
g/s
g/s
g/s
m
%/100
23

Segment plošného zdroje
7,9.10-8
6,2.10-7
2,2.10-6
2,3.10-6
2
1
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Počet provozních hodin
Vzdálenost zdrojů od sebe

hod/den
m

12
50

Výstavba
Liniové zdroje
Není očekávána výrazná změna oproti stávajícímu stavu, viz kapitola 1.3.1 rozptylové
studie (RS).
Bodové zdroje
Stav stejný jako za stávajícího provozu, viz kapitola 1.3.1. RS.
Plošné zdroje
Z důvodu výstavby nové etapy a souběžného provozu stávající skládky je rozšířen počet
plošných zdrojů (stávající etapa skládkování + výstavby kazety č. 1). Vzhledem
k totožnému pohybu strojů při skládkování a při výstavbě kazety č.1 jsou emisní
charakteristiky totožné se stávajícím stavem.
Cílový stav
Liniové zdroje
Není očekávána výrazná změna oproti stávajícímu stavu, viz kapitola 1.3.1. RS.
Bodové zdroje
Stav stejný jako za stávajícího provozu, viz kapitola 1.3.1. RS.
Plošné zdroje
Vzhledem k totožnému pohybu strojů při skládkování jako za stavu současného, jsou
emisní charakteristiky totožné se stávajícím stavem, dojde pouze k posunu plošného
zdroje.
Imisní limity
Platné imisní limity stanovené Nařízením vlády č.597/2006 Sb. pro cílový rok 2010
tvoří následující tabulku.

Tabulka č. 4 Platné imisní limity
Znečišťující látka Doba průměrování
PM10
PM10
NO2
NO2
CO
OZO Ostrava. s r.o.

Imisní limit

Jednotka

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
g/m3
24 hodin
50
g/m3
1 rok
40
g/m3
1 hodina
200
g/m3
1 rok
40
g/m3
8-mi hodinový
10 000
24

Přípustná četnost
překročení / rok
35
18
-
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Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace
dosaženého maxima tvoří následující tabulku.
Tabulka č. 5 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky
Kontaminant
PM10
PM10
NO2
NO2
CO

Doba
Imisní příspěvek Jednotka
průměrování
Stávající stav
1 rok
-*
g/m3
g/m3
24 hodin
-*
g/m3
1 rok
1,74
g/m3
1 hodina
28,38
g/m3
8-mi hod. kl.pr
3,79

PM10
PM10
NO2
NO2
CO

1 rok
24 hodin
1 rok
1 hodina
8-mi hod. kl.pr

PM10
PM10
NO2
NO2
CO

1 rok
24 hodin
1 rok
1 hodina
8-mi hod. kl.pr

Výstavba
-*
-*
1,74
63,11
3,79
Cílový stav
-*
-*
1,74
63,11
3,79

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

-

-

-468950
-468950

-1097650
-1097650

-469850

-1098050

-

-

-468950
-468950
-469850

-1097650
-1097650
-1098050

-

-

-468950
-468950
-469850

-1097650
-1097650
-1098050

* vypočtené imisní příspěvky PM10 jsou natolik nevýznamné, že bylo od jejich interpretace upuštěno.
Jediný významnější zdroj znečištění je kogenerační jednotka, která je nadhodnocena a její případný vliv
je pouze lokální.

Stávající stav
Roční imisní příspěvky dosahují maximálních hodnot ve dvou oblastech – v těsné
blízkosti bodového zdroje (cca 100 – 150 m) a podél modelovaných cest (hlavně
v případě modelování CO). Na okraji modelové oblasti, tj. 1 km od zdroje znečištění,
dosahují imisní příspěvky cca 5 - 10% maximálních hodnot. Vliv stávajícího provozu na
ovzduší tedy zasahuje první stovky metrů od zdrojů.
V případě hodinových koncentrací NO2 je vliv provozu pouze lokální a dominující je
vliv kogenerační jednotky
Na základě modelových výpočtů odhadujeme stávající relevantní dosah vlivu záměru na
max 0,5 – 1 km.
Výstavba a cílový stav
Vzhledem k tomu, že emise ze zdrojů jsou téměř totožné ve všech třech modelovaných
situacích, dochází k minimálním změnám v plošném rozložení koncentrací. Interpretace
situace je tedy totožná se stávajícím stavem. Dochází pouze k nepatrnému posunu
distribuce polutantů, ale vzhledem k dominujícím zdrojům – viz. stávající stav - je
tento posun nevýznamný.
OZO Ostrava. s r.o.
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Ovlivnění ovzduší v místě nejbližší obytné zástavby
Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 900 m západně od zdrojů
znečištění.
Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné zástavby roční imisní
příspěvky na úrovni cca 5 – 10 % maximálních vypočtených hodnot, v případě
krátkodobých koncentrací cca 10 % nejvyšších vypočtených příspěvků. Vzhledem
k zanedbatelné výši příspěvku nebude vlivem záměru docházet k ovlivnění imisní
situace.
Srovnání s imisními limity
Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním
limitům platných pro rok 2010 tvoří následující tabulku.
Tabulka č. 6 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu
Kontaminant

NO2
NO2
CO
NO2
NO2
CO
NO2
NO2
CO

Doba průměrování

Maximální imisní
příspěvek /
imisní limit

Stávající stav
1 rok
1 hodina
8-mi hod. kl.pr
Výstavba
1 rok
1 hodina
8-mi hod. kl.pr
Cílový stav
1 rok
1 hodina
8-mi hod. kl.pr

Jednotka

4,35%
14,19%
0,04%

g/m3

4,35%
31,55%
0,04%

g/m3

4,35%
31,55%
0,04%

g/m3

g/m3
g/m3

g/m3
g/m3

g/m3
g/m3

Stávající stav
Dominantním zdrojem dotací polutantů na lokalitě je v případě oxidu dusného
kogenerační jednotka na spalování skládkového plynu. Jedná se o příspěvek v řádu
prvních jednotek procent, který ovlivňuje celou lokalitu. Příspěvek PM10 je
nevýznamný, vyšší hodnoty se vyskytují pouze v těsné blízkosti kogenerační jednotky.
Oxid uhelnatý dosahuje maxima 3 řádů pod emisním limitem a jeho dominantním
zdrojem je automobilová doprava.
Výstavba a provoz záměru – cílový stav
Modelové řešení výstavby a cílového stavu vykazuje ve srovnání se stávající situací
nevýznamné, téměř nulové, změny. Vzhledem ke množství mechanismů a
nezměněnému množství naváženého odpadu je množství emisí téměř totožné a případné
změny jsou způsobeny změnou v reliéfu skládky a jsou pouze lokální.
Navržená výstavba V. etapy nebude mít negativní vliv na imisní situaci
v modelované oblasti.
OZO Ostrava. s r.o.
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Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů:
o Vliv záměru na ovzduší bude zasahovat pouze nejbližší okolí skládky, nejvyšší
koncentrace lze očekávat ve vzdálenosti cca 100 - 200 m a hlavním zdrojem je
kogenerační jednotka spalování skládkového plynu (v případě CO doprava).
o Imisní příspěvky všech sledovaných látek z posuzovaného záměru budou málo
významné a budou nejméně o 1 řád nižší než úroveň imisních limitů platných
pro rok 2010, a to v případě ročních i krátkodobých koncentrací.
o Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány
v případě PM10, benzo(a)pyrenu a pravděpodobně i benzenu. Nelze tudíž
očekávat jejich plnění ani po realizaci záměru. Provoz záměru sám o sobě
nemůže způsobit překračování imisních limitů ani významně zhoršit kvalitu
ovzduší v okolí.
o Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou vzhledem
k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady na lidskou
populaci v místě nejbližší obytné zástavby nevýznamné. Znečištění ovzduší
způsobené provozem skládky nebude mít negativní vliv na zdraví lidí ani
ekosystémy.
o Protože je zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, navrhujeme k omezení předpokládané sekundární prašnosti (důsledek
prašného spadu ze stávajícího znečištěného ovzduší a následného víření
sedimentovaných prachových částic větrem a pojezdem automobilů) v zejména
letních měsících provádět pravidelnou údržbu a očistu vozovek a vozidel, popř.
provádět skrápění nezpevněných pojezdových ploch.
B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody – současný stav
Dešťová voda
Dešťová stoka v současnosti odvádí veškerou dešťovou vodu ze zpevněných ploch
vstupního areálu skládky TKO. Stoka je zaústěna do stávající kanalizace Ostravských
vodáren a kanalizací. Stoka je vedena od brodu na omývání vozidel skládky, přes
vstupní areál a podél Bohumínské ulice do recipientní stoky – stávající kanalizace ve
správě OVaK. Voda z brodu na umývání vozidel je do stoky zaústěna přes sedimentační
jímku a odlučovač ropných látek.
Splašková voda
Splašková voda vzniká v provozní budově v množství odpovídajícímu spotřebě max.
550 m3/rok. Splašková stoka v současnosti odvádí veškeré splaškové vody
z administrativní budovy skládky TKO do žumpy. Odpadní jímka je navržena na
akumulaci splašků z administrativní budovy. Splašková stoka odvádí splašky ze tří
přípojek z administrativní budovy vstupního areálu skládky.
Oplachová voda z očisty vozidel
Na příjezdové komunikaci uvnitř areálu skládky je v zálivu umístěna mycí vana. Ta je
určena k omývání kol vozidel ze skládky před jejich vyjetím na veřejnou komunikaci.
Hloubka vany je od 15 cm na výjezdu do 25 cm na vjezdu. Dno je zpevněno dlažbou
z lomového kamene. Voda z mytí vozidel je odvedena odvodňovacím žlabem a vpustí
S 100 K, umístěnou v nejnižším místě mycí vany. Odpadní voda z mycí vany je vedena
OZO Ostrava. s r.o.
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nejprve do sedimentační jímky. Jímka slouží k zachycení mechanických nečistot z mycí
vany. Bezprostředně na sedimentační jímku navazuje odlučovač ropných látek
s kalovou jímkou a automatickým uzávěrem typ DH 106E. Její množství se pohybuje
okolo 200 m3/rok.
Průsaková voda ze skládky
Provoz odčerpávání skládkové vody je automatizovaný, ale může být i řízen ručně.
Vlastní jímky na průsakové vody jsou vybaveny ponornými čerpadly s plováky.
V případě dlouhotrvajícího přítoku, kdy hladina může stoupat nad max. výšku hladiny,
sepne spínač čerpadlo. Tato čerpadla přečerpávají skládkovou vodu zpět na těleso
skládky. Po deštivém období je nutno přebytečnou vodu odvézt k likvidaci na ČOV.
Množství odvážené odpadní vody se eviduje v provozním deníku.
Odpadní vody – navrhovaný stav
Dešťová voda
Řešení dešťové vody ze zpevněných ploch vstupního areálu skládky TKO. Bude stejné
jako v současnosti.
Odvodnění provozní komunikace a spádového území k ochranné hrázi
Provozní komunikace bude mít plochu 0,46 ha, její odvodnění bude do zemního
příkopu opevněného tvarovkami.
Průtoky při návrhovém dešti kritickém 15 minutovém:
o s periodicitou 0,5 (1x za 2 roky) <60 l.s-1
o s periodicitou 0,01 (1x za 100 let) cca 120 l.s-1
Pro záměr jsou navrhovány stávající možnosti likvidace dešťových vod z provozní
komunikace:
- do stávající kanalizace dešťové OZO Ostrava s.r.o. s koncovkou ve
vodoteči Odra přímo nebo přes retenci s řízeným odtokem (není však
technicky možné v celém rozsahu rozšíření skládky, bylo by nutné
přečerpávat)
- zasakování do vod podzemních
- kombinace předchozích řešení – zásak s přepadem do kanalizace nebo
s řízeným odtokem do kanalizace
Stávající dešťová kanalizace OZO Hrušov je napojena do veřejné kanalizace
s koncovkou ve vodním toku Odra. Na trase veřejné kanalizace je osazena povodňová
čerpací stanice. Dešťová kanalizace OZO Hrušov je z trub sklolaminátových průměrů
DN 300 a DN 400. Pro záměr je navrhováno rozdělení rozšíření skládky na dvě spádové
oblasti, které budou řešeny samostatně:
Severní část, která může být napojena do dešťové kanalizace OZO Hrušov buď přímo
nebo s řízeným odtokem přes retenci nebo zásak. Rozšířením skládky dojde k přerušení
stávajícího odtoku povrchových vod podél SZ části skládky do zásaku, který probíhá
v prostoru mezi rozšířením skládky a příjezdovou komunikací do areálu skládky – musí
OZO Ostrava. s r.o.
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být usměrněno figurou povozní komunikace, stávající způsob odvodnění zůstane
zachován.
Jižní část nemá investičně přiměřenou možnost gravitačního odtoku. Jako nejschůdnější
řešení provozně i investičně se jeví odvedení těchto vod do projektovaného zásaku,
který by byl situován jižním směrem od stávajícího zásakového prostoru a plochy pro
drcení betonu.
Odvodnění rekultivované skládky:
Po ukončení provozu a provedené rekultivaci bude odtok z povrchu rozšířené části
skládky a provozní komunikace při návrhovém dešti kritickém 15 minutovém:
o s peridiocitou 0,5 (1 x 2 roky) cca 80 l.s-1
o s periodicitou 0,01 (1 x 100 let) cca 180 l.s.-1
Do doby zapojení travního drnu a zakořenění stromů je nutno technickými opatřením
bránit vyššímu odtoku z plochy skládky. Rekultivovaná skládka bude rozdělena na dvě
samostatné spádové oblasti (shodné s odvodněním provozní komunikace).
Severní část – odvodnění rekultivované skládky se navrhuje zasakováním do vod
podzemních v prostoru mezi plánovaným rozšířením skládky a příjezdovou komunikací
do areálu OZO Hrušov s řízeným odtokem do stávající dešťové kanalizace. Jižní část –
zasakování. V rámci dalších prací by měl být prověřen rozsah terénních úprav, které by
umožnily gravitační odvodnění jižní části rekultivované skládky.
Splašková voda
Řešeno stejně jako v současnosti.
Oplachová voda z očisty vozidel
Řešeno stejně jako v současnosti.
Průsaková voda ze skládky
Skládka bude opatřena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo
těleso skládky do 2 nových nepropustných bezodtokých jímek průsakových vod užitné
kubatury 1100 m3 a 250 m3 (celkem 1350 m3 ). Likvidace průsakových vod bude
prováděna jako doposud rozlivem po povrchu skládky, odvozem na ÚČOV v Ostravě –
Přívoze. Drenážní systém bude tvořen plošným drénem se zaručeným filtračním
součinitelem nejméně 10-4 m.s.-1 a systémem sběrných trubních drénů DN 300 ve
sklonu 1%.
B.III.3. Odpady
Odpady vznikající během výstavby
Problematika odpadového hospodářství při výstavbě bude řešena v rámci platné
legislativy, tj.v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny
a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude prováděcí firma,
odpady budou předávány oprávněné osobě. Skládka samotná je zařízením pro
OZO Ostrava. s r.o.
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odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky. Odpady vzniklé z výstavby budou
proto ukládány resp. využity skládce nebo v obecní kompostárně (mimo odpady, které
nejsou na skládku přijímány). Např. pro výstavbu, zejména hrázky a základovou spáru
budou využívány stavební odpady, jako vhodný materiál a to v upraveném nebo
původním stavu.
Tabulka č. 7 Předpokládané odpady vznikající během výstavby

Biologicky rozložitelný odpad

O

Katalogové
číslo
20 02 01

Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Beton, cihly, tašky a keramika
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Dřevo
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Směsný komunální odpad

O
O
O
O

20 02 03
17 01, 02, 03
17 05 04
17 02 01

N

15 01 10

Název druhu odpadu

Kategorie

15 02 02
N
N

08 04 09

O
O
O

15 01 02
15 01 04
15 01 06

O

15 02 03

O
O
O

13 01 XX
13 02 XX
14 06 03

N

17 02 04

O

20 03 01

Významnější vliv produkce odpadů se - s ohledem na převahu komunálního odpadu
nepředpokládá.
Odpady vznikající za provozu a za údržby skládky
Při provozu či údržbě skládky budou odpady upravovány tak, aby co největší část
mohla být znova využita jako surovina. Odpady spalitelné a druhotně využitelné budou
předávány k odstranění či využití jiné oprávněné osobě, zbývající odpady budou
odstraňovány skládkováním, biologickou úpravou nebo stabilizací v místě. Odpady,
které nebude možné odstranit skládkováním v místě vzniku budou předány jiné
oprávněné osobě. Při nakládání s odpady vznikajícími v průběhu provozu budou
dodržovány principy nakládání s odpady.
Bude se jednat převážně o odpady z údržby zeleně (20 02 01 Biologicky rozložitelný
odpad) a z čištění komunikací (20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční
smetky). Množství je odhadováno v řádu cca jednotek tun za rok. Odpady kategorie,
OZO Ostrava. s r.o.
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vzniklé z vlastního provozu, budou ukládány přímo na vlastní skládce resp. mohou být i
využity na vlastní kompostárně. Dále se bude jednat odpady kategorie N jako např.
skupina 13 odpady oleje a kapalná paliva, skupina 15 Odpadní obaly, absorpční činidla,
čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené, 16 Odpady
v katalogu odpadů jinak neurčené, 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť apod.,
pokud nebudou předávány v rámci zpětného odběru výrobků. Bude se jednat
o produkci vznikající pravidelně, odhadované množství bude v řádu cca desetin tuny za
rok. Odpady kategorie N, vzniklé z vlastního provozu, budou shromažďovány
a předávány přímo k dalšímu nakládání v rámci odpadového hospodářství společnosti
OZO Ostrava s.r.o.
Odpady, které lze ukládat dle provozního řádu skládky:
Ukládání odpadů skupiny 01..(viz tabulka č.8 uložených odpadů):
Odpady skupiny 01 .. Katalogu odpadů, důlní hlušina, štěrk, písek, kamenivo se
využívají na tělese skládky k technickému zabezpečení skládky (TZ) - hrázky, překryv
komunálního odpadu a pod.
Ukládání odpadů z lesního hospodářství (02 01 07):
Zmíněný odpad se dodává na skládku výjimečně, a to v omezeném množství. Ukládá se
na plochu v okolí hrázek, kde nebrání hutnění. Je nutné se vyvarovat rozměrných
kořenů, které by narušovaly ukládání dalšího odpadu.
Ukládání odpadů skupiny 10 .. (viz tabulka uložených odpadů):
Všechny tyto odpady kromě ostatních kalů se používají k technickému zabezpečení
skládky (TZ) - hrázky, překryv komunálního odpadu, posypu komunikací v zimním
období, budování komunikací na skládce a pod. Tyto odpady rovněž nesmějí obsahovat
nežádoucí příměsi - železo, nadměrné bloky a pod. Ostatní kaly (10 02 05), které nejsou
tekuté se ukládají běžným způsobem do vrstev komunálního odpadu.
Ukládání odpadů skupiny 12 .. a 17 .. (viz tabulka uložených odpadů):
Odpady beton, cihla, keramika, sklo, zemina, kameny a pod. jsou vesměs používány k
tvorbě hrázek, popřípadě k převrstvování zhutněného komunálního odpadu (TZ).
Zbytek neupotřebitelného odpadu se ukládá spolu s komunálním odpadem. Odpady
nesmějí obsahovat dehtové lepenky, velké kusy dřeva, nadměrné betonové nebo cihlové
bloky, železný šrot a jiný odpad, který je zařazen do skupiny N. V případě porušení
tohoto pravidla bude odpad na náklady dodavatele naložen zpět a na jejich náklady
likvidován.
Ukládání odpadů skupiny 19 .. (viz tabulka uložených odpadů):
Odpady skupiny 19 .. mohou být na skládku ukládány za předpokladu, že jsou
maximálně pastovitého charakteru (nejsou tekuté a neuvolňují vodu). Jsou ukládány do
vrstev spolu s komunálním odpadem. Ionexové pryskyřice je možno použít na překryv
jednotlivých vrstev jako inertní materiál pro TZ.
OZO Ostrava. s r.o.
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Ukládání komunálního odpadu (skupina 20…, viz tabulka uložených odpadů):
Dovážený komunální odpad (kód 20 ..) musí odpovídat deklarovanému druhu odpadu
dle Katalogu odpadů. Zvážený odpad je ukládán dle pokynů pověřeného pracovníka
skládky na určené místo. Odpad je rozhrnován kompaktorem po vrstvách s následným
hutněním.
Skladování inertních materiálů pro TZ skládky:
Inertní materiály, (jíl, výkopová zemina, struska, štěrk a pod.) k překryvu vrstev
odpadu, ke stavbě hrázek, k rekultivaci, údržbě komunikací apod. jsou ukládány na
tělese skládky selektivně na mezideponii.
V tabulce č.8 jsou uvedeny odpady které se ukládají za současného stavu a budou
ukládány po rozšíření skládky
Tabulka č. 8

Odpady povolené k ukládaní dle PŘ skládky

Odpady z těžby nerudných nerostů
Jiná hlušina
Odpadní štěrk a kamenivo
Odpadní písek a jíl
Odpady z lesnictví
Kaly z praní a z čištění (nevyužitelné)
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku
( nevyužitelné)
Škvára, struska a kotelní prach

O
O
O
O
O
O
O

Katalogové
číslo
01 01 02
01 03 06
01 04 08
01 04 09
02 01 07
02 02 01
02 02 04

O

10 01 01

TZ

Pevné reakční produkty na bázi vápníku
z odsiřování spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi
vápníku ve formě kalu
Písky z fluidních loží
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
neuvedená pod číslem 100905 (nevyužitelné)
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
neuvedená pod číslem 100907 (nevyužitelné)
Odpadní materiály na bázi skelných vláken

O

10 01 05

TZ

O

10 01 07

TZ

O
O

10 01 24
10 09 06

TZ

O

10 09 08

O

10 11 03

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva
Odpadní beton a betonový kal
Plastové hobliny a třísky
Odpady ze svařování

O
O
O
O

10 12 08
10 13 14
12 01 05
12 01 13

TZ
TZ

Odpadní materiál z otryskávání
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
Papírové a lepenkové obaly (znečištěné
potravinami)
Plastové obaly (znečištěné potravinami)

O
O
O

12 01 17
12 01 21
15 01 01

TZ

O

15 01 02

Název druhu odpadu

OZO Ostrava. s r.o.
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Směsné obaly (znečištěné potravinami)

O

15 01 06

Skleněné obaly (znečištěné potravinami)
Absorpční činidla, filtrační materiály

O
O

15 01 07
15 02 03

Plasty

O

16 01 19

Sklo

O

16 01 20

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály
z metalurg. procesů
Beton

O

16 11 04

TZ

O

17 01 01

TZ

Cihly

O

17 01 02

TZ

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 03

TZ

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
keramických výrobků
Dřevo
Sklo

O

17 01 07

TZ

O
O

17 02 01
17 02 02

Plasty

O

17 0203

Asfaltové směsi

O

17 03 02

Zemina a kamení

O

17 05 04

TZ

Vytěžená hlušina

O

17 05 06

TZ

Štěrk ze železničního svršku

O

17 05 08

TZ

Izolační materiály

O

17 06 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

17 09 04

TZ

Jiný popel a struska

O

19 01 12

TZ

Kotelní prach

O

19 01 16

TZ

Odpadní písky z fluidních loží

O

19 01 19

TZ

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování
neuvedené pod číslem 19 02 05
Vitrifikovaný odpad

O

19 02 06

O

19 04 01

Nezkompostovatelný podíl komunálního odpadu

O

19 05 01

Kompost nevyhovující jakosti

O

19 05 03

Shrabky z česlí

O

19 08 01

Odpady z lapáků písku

O

19 08 02

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující
pouze jedlé oleje a jedlé tuky (nevyužitelné)
Kaly z biologického čištění průmyslových
odpadních vod
Nasycené nebo neupotřebené ionexové
pryskyřice iontoměničů
Sklo

O

19 08 09

O

19 08 12

O

19 09 05

O

19 12 05

Dřevo (nevyužitelné)

O

19 12 07

Nerosty (např. písek, kameny)

O

19 12 09

OZO Ostrava. s r.o.
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Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu
nevyhovující kvality)
Plasty a kaučuk
Jiné odpady (včetně směsi materiálů)
z mechanické úpravy odpadu
Pevné odpady ze sanace zeminy
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravoven
Barvy, tiskařské barvy a pryskyřice
Dřevo
Plasty

O

19 12 10

O
O

19 12 04
19 12 12

O
O

19 13 02
20 01 08

O
O
O

20 01 28
20 01 38
20 01 39

Odpady z čištění komínů

O

20 01 41

Zemina a/nebo kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

O
O
O

20 02 02
20 02 03
20 03 01

Odpad z tržišť

O

20 03 02

Uliční smetky

O

20 03 03

TZ

Odpad z čištění kanalizace

O

20 03 06

TZ

Objemný odpad

O

20 03 07

TZ

TZ

*TZ- technické zabezpečení skládky ( hrázky svahování, překrývání vrstev komunálu, cesty apod.)

Způsob přípravy, využití a skladování kompostového substrátu pro TZ:
Vyrobený kompostový substrát je smícháván se zeminou (ornice, podornice). Takto
upravený substrát je ukládán do figury, z níž je pak pro potřeby rekultivace svahů a pod.
využíván v souladu s projektem.
Odpady, které nesmějí být ukládány na skládku (vyhláška č. 338/1997 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady):
- odpady, jejichž vodný výluh překračuje limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III
- kapalné odpady, které uvolňují kapalnou fázi
- kapalné odpady
- odpady silně zapáchající
- odpady prudce reagující s vodou
- vytříděné využitelné odpady (např. sběrový papír, textilní materiály, pneumatiky a
jejich odřezky, kompostovatelný odpad)
- vyřazená zařízení (podskupina 16 02 dle Katalogu odpadů)
Kontrolu provozu skládky provádí denně obsluha skládky, nepravidelně/namátkově
ekolog společnosti a vedoucí skládky.

OZO Ostrava. s r.o.
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B.III.4. Ostatní
Hluk
Hluková studie (je součástí příloh dokumentace) byla zpracována pro posouzení vlivu
hluku, z výstavby a provozu V. etapy skládky TKO v Ostravě - Hrušově, v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb a za účelem zjištění
souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zdroje liniové
Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných
komunikacích. Jedná se zejména o silnici I. třídy č. 58, na kterou je areál skládky
dopravně napojen. Po dobu výstavby a provozu V. etapy zůstane dopravní napojení
beze změn. Počet vozidel, svážejících odpad na skládku činí v současné době průměrně
85 nákladních automobilů denně. Předpokládá se, že se tento počet podstatně nezmění,
protože množství odpadů dovážených na skládku zůstane v podstatě stejné. V období
výstavby se předpokládá, že 10 nákladních automobilů bude operovat v areálu skládky
(cca 200 jízd v areálu) a dalších 10 souprav denně bude přivážet materiály pro stavbu.
Současný stav a předpokládané stavy dopravního zatížení komunikací byly odvozeny
dopočtem z údajů ze sčítání dopravy v r. 2007. (Ostravské Komunikace, a.s.)
Tabulka č. 9 Průměrná denní četnost provozu na komunikacích r. 2000 a 2005
Profil

I/58
účelová v areálu

N OA
NNA
bez realizace
2012
10433
2695
85

N OA
NNA
stavba 2012

N OA
NNA
provoz 2012

10433
-

10433
-

2715
305

2695
85

N OA .... průměrná celodenní četnost provozu osobních automobilů
NNA .... průměrná celodenní četnost provozu nákladních automobilů

Zdroje stacionární
V současné době v areálu skládky operuje kompaktor LWA = 108 dB, dozer LWA = 105
dB a teleskopicky manipulátor LWA = 105 dB. Tyto zdroje jsou v provozu na stávajícím
tělese skládky a budou provozovány i v období výstavby nových kazet. Skládka je
v provozu pouze v denní době. V období výstavby skládky se časově překrývají práce
na budování provozní komunikace a na výstavbě 1. kazety skládky. Výpočet byl
proveden pro toto období, které představuje nejméně příznivý případ s provozem
nejvyššího počtu nasazených stavebních mechanizmů
Stavba provozní komunikace
2 x bagr LWA = 105 dB, dozer LWA = 105 dB, válec LWA = 96 dB, nákladní vozidla 10
pro návoz v místě skládky, nákladní vozidla pro návoz materiálu 8)
Stavba kazet :
dozer LWA = 105 dB, bagr LWA = 105 dB, válec LWA = 96 dB, nakladač LWA = 102 dB,
nákladní vozidla -10 v areálu skládky a 10 souprav denně pro návoz minerálního těsnění
a drenážních vrstev.
OZO Ostrava. s r.o.
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Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době od cca 800 do 2100 hod. Provoz
nových kazet skládky bude probíhat se stejnými mechanizačními prostředky, jako
v současné době.
Výpočet ekvivalentních hladin hluku, jehož zdrojem bude výstavba a provoz objektu,
byl proveden pro následující stavy:
1.
2.
3.

stav bez realizace (2012)
stav v období výstavby (2012)
stav po realizaci rozšíření (2012)

Pro hluk z rekultivačních prací byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena,
dle § 11, odst.4 nařízení vlády 148/2006 Sb., pro osm nejhlučnějších hodin v denní. Pro
hluk z dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní dobu. V noční době
nebudou probíhat rekultivační práce ani doprava vyvolaná těmito pracemi. Výpočet
hladin hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru
staveb byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 8.11, sériové číslo
6012 s implementovanou novelou metodiky výpočtu dopravního hluku. Modelování
situace bylo provedeno na digitálním modelu území s podkladem ortofotomapy dané
lokality M 1: 5000. (www.cenia.cz)
Ekvivalentní hladiny hluku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor staveb
definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.
Výpočtový bod č.1
dům č.p. 151, na ul. Verdiho v Hrušově, 2 m před severovýchodní fasádou, 3 a 6 m nad
úrovní terénu
Výpočtový bod č.2
rodinný dům č.p.135 na ul. Žabník v Koblově, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3 a 6 m
nad úrovní terénu
Hluk ve venkovním chráněném prostoru
Dopravní hluk

Tabulka č. 10 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku
Výp. bod č.

výška [m]

bez realizace
2012

1
1
2
2

3.0
6.0
3.0
6.0

56.8
58.5
43.2
44.7

výstavba
2012
denní doba
56.9
58.6
43.2
44.7

provoz
2012
56.8
58.5
43.2
44.7

Hluk ze stacionárních zdrojů

OZO Ostrava. s r.o.
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Tabulka č. 11 Ekvivalentní hladiny hluku – stav bez realizace
Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2

3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava*)
10.2
13.3
22.3
23.7

LAeq,T [dB]
stac. zdroje
36.8
44.5
44.8
47.0

LAeq,T
[dB] celkem
36.8
44.5
44.9
47.0

*) doprava po účelové komunikaci v areálu skládky

Hluk ze stacionárních zdrojů – stavba komunikace a kazety skládky
Tabulka č. 12 Ekvivalentní hladiny hluku – stavba komunikace a kazety skládky
Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2

3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava*)
15.6
21.6
25.0
26.5

LAeq,T [dB]
stac. zdroje
42.0
49.2
49.2
50.1

LAeq,T
[dB] celkem
42.0
49.2
49.2
50.2

*) doprava po účelové komunikaci v areálu skládky

Hluk ze stacionárních zdrojů – provoz nových kazet skládky
Tabulka č. 13 Ekvivalentní hladiny hluku – provoz nové kazety
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
doprava*)

1
1
2
2

3.0
6.0
3.0
6.0

12.2
16.9
22.8
24.2

LAeq,T [dB]
stac. zdroje
denní doba
36.6
44.8
47.6
47.6

LAeq,T
[dB] celkem
36.6
44.8
47.7
47.7

*) doprava po účelové komunikaci

Zhodnocení
Dopravní nároky, které budou vyvolány výstavbou nových kazet skládky TKO
v Ostravě Hrušově, v okolí výpočtových bodů nezpůsobí překročení hygienického
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk. Hladinu dopravního
hluku nejlépe reprezentuje výpočtový bod č. 1 (dům č.p.12), který je situován na
chráněném objektu nejblíže příjezdové komunikace.
V současné době nedochází v souvislosti s provozem skládky TKO k překročení
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů. V období provádění stavebních
prací se rovněž překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů
nepředpokládá a po uvedení nových kazet skládky do provozu budou hygienické limity
rovněž dodrženy. V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro jednotlivé stavy dle kap. 6. (hlukové studie)
Tabulka č. 14 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů
Výp. bod
č.

bez realizace
2012

1

36.8

OZO Ostrava. s r.o.
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1
2
2

44.5
44.9
47.0

49.2
49.2
50.2

44.8
47.7
47.7

Hodnocení výsledků hlukové studie platí za dodržení následujících podmínek:
1. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní době
2. Skládka bude provozována pouze v denní době
Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. hluk v chráněném venkovním prostoru
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v
chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo
noční dobu a místo dle přílohy č. 3.
korekce:
+10 dB ..... okolí hlavní komunikace (platí pro výp. bod č.1)
+15 dB ...... stavební činnosti, 7.00 - 21.00 hod
+10 dB ...... stavební činnosti, 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod
Na základě výsledků uvedených v tabulkách č. 2 a 5 hlukové studie lze konstatovat, že:
Vlivem provozu skládky TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek uvedených v
kap. 7., v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3)
zákona 258/2000 Sb.:
a) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Vlivem výstavby nových kazet skládky a současného provozu stávajících kazet skládky
TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7. hlukové studie, v
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona
258/2000 Sb.:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Vlivem provozu nových kazet skládky TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7., v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s §
30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:
OZO Ostrava. s r.o.
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a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Záření: ionizující záření: zdroje nejsou používány
elektromagnetické záření: zdroje nejsou používány
Další fyzikální nebo biologické faktory: nejsou používány

B.III.5. Doplňující údaje
Krajinný ráz
Záměr bude zasazen do průmyslové oblasti s dominantním postavením těžkého
a těžebního průmyslu. V širším okolí se nalézají objekty bývalých těžebních závodů,
infrastruktura, inženýrské sítě, průmyslové objekty a také starší obytná zástavba.
Směrem k městu Bohumín se krajinný ráz mění spíše na venkovský až příměstský kombinace zemědělské oblasti, zástavby rodinných domů a rybníků.
Krajina
Zájmová oblast se nachází při okraji města Ostravy, mezi silně průmyslovou oblastí
a příměstskou oblastí Bohumín-Vrbice. Městská část Hrušova směrem k jihu a na západ
od stávající skládky je asanována. Severním a severovýchodně převažuje zemědělská
oblast a osídlení venkovského až příměstského typu. Dále se v krajině kromě
významného toku Odry, nacházejí vodní nádrže např. Vrbice či Antošovice využívané
k rekreaci. Dle územního plánování se v budoucnu tato oblast promění na síť
cyklostezek podél Odry a současné skládky a odvaly budou plnit funkci lesa.
Charakter městské části Hrušov
V současné době je Hrušov součástí městského obvodu Slezská Ostrava a žije v něm
cca 2200 obyvatel. V Hrušově byl přítomen chemický průmysl (hrušovská chemička),
tato již ukončila svůj provoz. Směrem k Heřmanicím se vyskytují odvaly, odkaliště po
minulé těžbě uhlí . Obytná zástavba je většinou starší, jedná o nájemní domy, menší
vilky, rodinné domy. Na JZ od skládky se nachází zahrádkářská kolonie. V roce 1997
byl Hrušov zasažen povodní, která většinu obytných domů těžce poškodila. Vzhledem
k vysokým nákladům na opravy bylo rozhodnuto tyto domy neopravovat a oblast je
určena k asanaci.
Samotné rozšíření skládky lze chápat jako zásah do krajiny lokálního charakteru.
Záměr se významněji nedotkne rekreačního využití krajiny, neovlivní ani
předpokládanou návštěvnost území. Protože se bude nacházet v těsném kontaktu se
stávající provozovanou skládkou dá se očekávat, že neovlivní významným způsobem
prostupnost krajiny. Záměr neovlivní existující turistické ani cyklistické trasy. Je
OZO Ostrava. s r.o.
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podstatné dodržovat projektem navržené parametry skládky, velikost plochy a aktivní
plochu skládky udržovat co nejmenší a zajistit její pravidelné překrývání naváženým
odpadem. V průběhu výstavby také doporučujeme minimalizovat novou síť cest
a pojížděných ploch, s výjimkou komunikací, které budou součástí skládky. Vizualizaci
skládky - stávající stav skládky a dále stav po rozšíření dokládají následující fota.
foto č.4 – současný stav skládky

foto č.5 –Vizualizace rozšíření skládky z pohledu ul. Bohumínská ze směru sever

OZO Ostrava. s r.o.
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foto č.6 –Vizualizace rozšíření skládky z pohledu od řeky (přes dálnici)

foto č.7 –Vizualizace rozšíření skládky z pohledu ul. Stará cesta (nad dálnicí) ze směru
západ

C. ÚDAJE O S TAVU ŽIVO TNÍHO PROS TŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
-

-

-

Prostorem záměru prochází lokální biokoridor č. 522, který je v daném úseku
převážně nefunkční (dle aktuálního stavu území). Biokoridor je tedy třeba
v rámci finálních úprav prostoru buď v terénu zrealizovat, nebo ho přeložit do
méně exponované lokality;
Nadregionální biokoridor zahrnující řeku Odru a její břehové porosty v úseku
mezi biocentry 2-18 a 2-19 je lokalizován ve vzdálenosti cca 0,1 km severně
od zájmového prostoru – ten je situován v jeho ochranné zóně;
Nadregionální biokoridor zahrnující řeku Ostravici a její břehové porosty je
lokalizován ve vzdálenosti cca 1,2 km západně od zájmového prostoru;

OZO Ostrava. s r.o.
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-

do biokoridoru je nad soutokem s Odrou vloženo biocentrum 28-1. Rovněž
ochranná zóna tohoto biokoridoru zahrnuje zájmové území.
regionální biocentrum Landek – viz ZCHÚ.

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
V zájmovém území ani jeho blízkém okolí se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná
chráněná území. Nejbližším zvláště chráněným územím je prostor Landeku, na levém
břehu Odry. Ve staré zástavbě Hrušova jsou evidovány dva významné krajinné prvky Marxův sad a Máchův sad. Dalším významným krajinným prvkem je řeka Odra
s břehovými porosty a rybníky/nádrže v Antošovicích a Vrbici. Kromě toho je
v blízkosti skládky evidováno několik drobných ploch významných z hlediska ochrany
přírody a to mokřady/vodní plochy nebo jde o významnou zeleň.
Zájmový prostor není součástí evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
V nevelké vzdálenosti od území jsou lokalizovány:
- ptačí oblast (PO) CZ0811021 Heřmanský stav – Odra – Poolší, jejíž součástí je
řeka Odra (0,1 km severně), Heřmanický rybník (1,4 km východně) a
štěrkovny v nivě Odry v Koblově, Antošovicích a Vrbici (jejich okraj 0,5 km
severně, dále jsou lokalizovány severovýchodním směrem). Předměty ochrany
představují bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis)
a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula);
- Heřmanický rybník je také součástí stejnojmenné evropsky významné lokality
(EVL) CZ0813444 Heřmanický rybník s předmětem ochrany čolek velký
(Triturus cristatus).
Přímé dotčení žádného z předmětů ochrany (mimo prostor PO a EVL) není nutno
předpokládat (v zájmovém území neexistují za současného stavu biotopy druhů, jež
představují předměty ochrany).
Historický, kulturní nebo archeologický významné území
V okolí zájmové lokality byla vyhlášena řada nemovitých kulturních památek,
zapsaných v celostátním seznamu (www.npu.cz).Výčet nejbližších z nich:
Hrušov
o uhelný důl hlubinný- větrná jáma Vrbice, (Ostrava-Hrušov)
o uhelný důl hlubinný Hubert, z toho jen pístový kompresor, strojovna,
mechanické dílny, (Ostrava-Hrušov)
Území hustě zalidněná
Jedná se o rozšíření skládky, kde zájmové území je nevyužité území po bývalé zástavbě
s pozůstatky několika staveb. Hustěji zalidněným městským obvodem je Hrušov, který
leží na území Ostravy (cca 2.200 obyv.), Ostrava ( cca 320 000 obyv.).
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V regionu probíhala od minulého století těžba černého uhlí a zemního plynu:
Důl Hrušovský, Ostrava-Hrušov (1844-1876)
OZO Ostrava. s r.o.
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Důl Albert, Ostrava-Hrušov (1849- 1886)
Důl Stachanov, Ostrava-Hrušov (1854-1992)
Důl Rudý Říjen, Ostrava-Hrušov (1872- 1979)
V předmětném území evidovány nejsou evidovány aktivní sesuvy. Zájmové území
(Ostrava) je zařazeno do plochy C2 dle dokumentu „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/A10/96“, tj. jedná se 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. Záměr není situován v
územím se starou zátěží.
Sesuvná území
Přehled území se zvláštními podmínkami geologické stavby, na kterých se nacházejí
zjištěné sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace, které mohou mít vliv na životní
prostředí vede v souladu s ustanovením § 13 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (ve znění zákona ČNR č.
543/1991 Sb.) Geofond České republiky. V části Hrušova dle geofondu ČR se nachází
stabilní sesuv č. 7413.
Extrémní poměry v dotčeném území
Podle mapy seizmického rajónování spadá zájmové území do oblastí s očekávanou
maximální hodnotou intenzity zemětřesení 4-5° M.C.S - 64 - jedná se tedy o oblast
stabilní.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé
oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem,
krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně
teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná
teplota v lednu činí –2 až –3 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18
°C. Počet letních dnů 40 až 50, počet mrazivých dnů 110 až 130, počet ledových dnů
30 až 40. Průměrný roční úhrn srážek 600 – 700 mm, dlouhodobý průměrný srážkový
úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období
klesá na 200 až 250 mm. Počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120, počet dnů se
sněhovou pokrývkou 50 – 60. Vysoká hodnota průměrného ročního úhrnného výparu
z povrchu půdy ( Tomlain, 1980), cca 650 mm, silně omezuje filtraci srážkových vod.
Tabulka č. 15 Charakterizace klimatické oblasti MT10 (Quitt 1971)
Klimatická charakteristika

MT10

Počet letních dní
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 oC
OZO Ostrava. s r.o.
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Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota vzduchu v lednu oC
Průměrná teplota vzduchu v červenci oC
Průměrná teplota vzduchu v dubnu oC
Průměrná teplota vzduchu v říjnu oC
Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním obd. (IV-IX)
Srážkový úhrn v zimním období (X – III)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

110 – 130
30 - 40
-2 až -3°C
7 - 8°C
17 - 18°C
7 - 8°C
100 - 120
50 - 60
600 - 700 mm
120 – 150
40 - 50
50 - 60

Celkovou průměrnou větrnou růžici pro lokalitu Ostrava a četnost 8 hlavních směrů
větrů (víceletý průměr) v procentech udává tab č.16 .
Tabulka č. 16 Větrná růžice pro Ostravu
Rychlost
větru m/s
1,7
5,0
11,0
součet

S

SV

3,48 5,68
7,42 6,91
0,94 0,50
11,84 13,09

V

JV

2,65
1,07
0,04
3,76

1,91
0,93
0,08
2,92

J

JZ

Z

5,61 6,03 3,17
5,69 17,38 6,26
1,53 4,32 1,37
12,83 27,73 10,80

SZ

calm

součet

1,15
2,06
0,27
3,48

13,55

43,23
47,72
9,05
100,00

13,55

Obr. č.3 : Větrná růžice pro Ostravu.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na
kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících
látek. Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Posuzovaná oblast, která je v
působnosti Stavebního úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, je uvedena ve
Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na území Úřadu
OZO Ostrava. s r.o.
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městského obvodu Slezská Ostrava došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro
PM10 (r IL) na 100% plochy území, PM10 (d IL) na 100% plochy území a pro benzen
na 57,2 % plochy území. Dále došlo k překročení cílového imisního limitu pro NO2 (r
IL) na 2,2 % plochy území.
Voda
Povrchová voda
Oblast náleží do regionu povrchových vod č. III-B-4-c, tzn. jedná se o oblast středně
vodnou, se silně rozkolísaným specifickým odtokem, nejvodnější měsíc je březen.
Retenční schopnost je malá. Koeficient odtoku je střední. Zájmové území je součástí
hydrologického povodí s hydrologickým pořadím 2-03-02-003. Je odvodňováno
k severu řekou Odrou a jejím drobným pravostranným přítokem. Jedná se
pravděpodobně o umělý vodní tok, ve správě OKD, který je zčásti zatrubněn. Voda
z řeky Odry napájí tzv. Vrbická jezera, která slouží k rekreačním účelům (koupání,
rybaření) a nachází se severovýchodně od okraje skládky, v katastrálním území Vrbice,
města Bohumín, okres Karviná.
Podzemní voda
Podzemní voda je vázaná na fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odryhydrogeologický rajón č. 151. Oblast náleží do regionu mělkých podzemních vod II-E
4, tzn. se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším průměrným měsíčním stavem
hladiny podzemní vody a vydatnosti pramenů v březnu - dubnu, s nejnižším v zářílistopad. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 0,01- 1,50 l.s-1.km-2. Na
lokalitě se mělká podzemní voda vyskytuje ve dvou zvodních. První, tzn. nepravá
zvodeň je vytvořena ve více propustných navážkách, zejména hlušiny. Hlavní kvartérní
zvodeň se pak nachází ve fluviálních štěrcích řeky Odry. Voda v obou zvodních proudí
generelně k severu, tzn. k řece Odře resp., v závislosti na výšce hladiny vody v řece, ve
směru jejího toku. Hlubší, předkvartérní zvodně nebudou skládkou ovlivněny, neboť
jsou odděleny od kvartérního kolektoru dostatečně mocnou vrstvou
téměř
nepropustných miocénních jílů. Podzemní voda v zájmovém území ani jeho blízkého
okolí není jímána pro pitné účely.
Kvalita podzemních vod
Na kontaminaci podzemní vody v okolí skládky komunálního odpadu v Hrušově se
podílí několik zdrojů: bývalé provozy OKD v Heřmanicích, bývalé provozy Hrušovské
chemické společnosti, odval Vrbice, na jejíž části je skládka TKO vybudována a nedá se
vyloučit ani vliv samotné skládky TKO.
Hydrogeologické údaje o lokalitě
Zájmová oblast spadá z hlediska hydrogeologické rajonizace do rajónu 15 Kvartérní
sedimenty v povodí Odry, subrajónu 151 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí
Odry. Hlavní kvartérní kolektor je tvořen fluviálními štěrky údolní terasy řeky Odry.
Maximální ověřená mocnost štěrků činí 7,6m, minimální 4,4 m. Hladina podzemní vody
se nachází v hloubce 3 až 8 m pod terénem. Hladina podzemní vody je volná nebo
mírně napjatá. Štěrky dle hydrodynamických zkoušek vykazují koeficient filtrace n.10-3
až n.10-4 m.s-1. V nadloží kolektoru se nacházejí málo propustné náplavové hlíny
převážně jílovité, místy písčité. Ve vztahu k podložnímu kolektoru působí jako
(polo)izolátor. Ověřená mocnost hlín činí 0,6-4,0 m. Dle zrnitostních analýz vykazují
koeficient filtrace n. 10 –7 až n.10 –11 m.s.-1. Miocénní jíly v podloží kvartérních štěrků
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fungují jako izolátor, který zabraňuje komunikaci mezi mělkým a hlubším oběhem
podzemní vody. V období zvýšených stavů v řece Odře dochází ke krátkodobé změně
směru proudění z řeky do kolektoru. Zvodeň údolní terasy je dotována především
přetokem z výše položených štěrkových kolektorů hlavní terasy, v menší míře i filtrací
přes pokryvné náplavové hlíny. Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro
zásobování pitnou vodou je málo vhodná až nevhodná.(voda III.kategorie).
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Povrch území je pokryt navážkami - hlušinou, nejrůznějšími odpady, zeminou,
zpevněnými plochami obslužných komunikací. Pozemky v okolí jsou vedeny jako
ostatní plocha, ale také jako zahrada, orná půda, trvalý travní porost, zamokřená plocha.
Geologické poměry širšího okolí
Širší okolí zájmové oblasti spadá z pohledu geologické rajonizace do přehlubně
Vnějších Západních Karpat. Předkvartérní podloží je tvořeno především prvohorními
uloženinami produktivního karbonu (uhelná sedimentace), které jsou součástí
Hornoslezské uhelné pánve. V nadloží je vyvinutá vrstva vápnitých jílů třetihorního
stáří proměnlivé mocnosti. Kvartér je zastoupen fluviálními sedimenty údolní terasy při
soutoku Odry a Ostravice. Bazální vrstvy tvoří hlinitopísčité štěrky, šedohnědé barvy,
středně až hrubozrnné, zvodnělé. Báze štěrku se nachází cca 8-12 m pod terénem,
úroveň stropu štěrků cca 2-4 m p.t. V nadloží je vyvinutá souvislá vrstva fluviálních
hlín (pokud nebyla antropogenně zmenšena nebo zcela odstraněna), na bázi místy
s přechody do hlinitého písku. Hlíny jsou převážně jílovité, méně často písčité,
konzistence převážně tuhé. Navážky jsou reprezentovány zejména hlušinou (mocnost
více než 8 m), výkopovou zeminou, stavebním odpadem apod.
Geomorfologie
Dle geomorfologického rajónování ČR je zájmová oblast řazena k provincii Západních
Karpat a soustavě VII Vněkarpatské sníženiny. Lokalita je součástí okrsku VIIB-1-b
Ostravská niva. Hlavním procesem modelujícím geomorfologický vzhled byla fluviální
činnost povrchových toků (především řeka Odra) a v posledních desetiletích
antropogenní činnost, jednak důlní (vznik poklesových kotlin a sedimentační ) skládka
odpadu). Terén v okolí skládky je rovinatý – niva Odry - o nadmořské výšce 202-203 m
n.m. (ulice Bohumínská). V důsledku antropogenního působení byl rovinatý terén
značně nemodelován (odvaly, skládky, inundační hráze, násypy pro komunikace,
zatopené plochy po těžbě štěrkopísku apod.). V místě skládky dosahuje výška terénu
lokálního maxima na kótě 230 m n.m.
Přírodní zdroje
Širší okolí zájmového území bylo v minulosti postiženo důsledky hlubinné těžby
černého uhlí, zejména z dobývacích prostorů Dolů Heřmanice a Odra. Na povrchu se
těžba uhelných slojí těžených technologií na řízený zával projevuje poklesy terénu. Před
několika lety byla těžba v ostravské části OKD ukončena, je však možné doznívání
poklesů.
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Geodynamické jevy
Z hlediska seismicity leží skládka v oblasti 4-5 °stupnice M.C.S – jedná se tedy o oblast
stabilní. Stavby realizované v této oblasti nevyžadují zvláštní opatření v hlediska
zemětřesení. Sesuvy a svahové deformace se vzhledem k přirozenému rovinatému
reliéfu neuplatňují. Na svazích antropogenních útvarů - haldy, skládky - ojediněle
dochází k projevům svahových deformací. Lze jim předcházet řádným hutněním
navezeného materiálu.Co se týče dosedání a stability lze očekávat pouze přitížení
aluviálních hlín. Tento vliv lze označit za běžný a bude zanedbatelný. Samotný odpad
bude ukládán do upraveného prostoru omezeného hrázkami, se zhutněným povrchem a
bude také průběžně zhutňován. Při dodržování předepsané technologie stavebních prací
a technologie ukládání odpadu podle provozního řádu nedojde k porušení stability.
Větrná eroze nepůsobí v zájmovém území jako významný činitel. Pouze na temenu
skládky způsobuje vítr odnos lehkých částí odpadu do okolí - nejedná se o erozi.
Podobné je to u vodní eroze, která se projevuje pouze na svazích nezatravněných
antropogenních násypů.
Fauna a flóra
Flóra
Území je několik desítek let dotčeno intenzivní průmyslovou činností. Přímo v prostoru
skládky byl odstraněn přirozený půdní a vegetační pokryv a byly zde navezeny
několikametrové násypy hlušiny. Temeno a část svahů byly překryty zeminou a
zatravněny. Taktéž vstupní prostor u provozní budovy a váhy je zatravněn a osazen
okrasnou a ochranou zelení. V rámci průzkumných prací bylo v měsíci květnu
provedeno biologické hodnocení lokality.
Průzkumem byl zjištěn výskyt:
Vícepatrové porosty
- vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bez černý (Sambucus
nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), vrba jíva (Salix caprea), místy líska obecná
(Corylus avellana), zplanělý pámelník bílý (Symhoricarpos albus), vrba křehká (Salix
fragilis), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol osika
(Populus tremula), javor mléč a klen (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), včetně
invazního javoru jasanolistého (Acer negundo), třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), křídlatka (Reynoutria sp.).
Ovocné stromy
-(slivoně, třešně – Prunus sp. div., jabloně (Malus domestica), hrušně (Pyrus
communis), ořešáky (Juglans regia)
Okrasné stromy
- jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) aj.
Keřové patro
- zlatice (Forsythia sp. div.), pámelníky (Symphoricarpos albus), lísky (Corylus
avellana), šeříky (Syringa vulgaris), svídy (Cornus sp. div.), loubinec popínavý
(Parthenocissus inserta), křídlatka česká a japonská – Reynoutria x bohemica, R.
japonica).
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Bylinné patro
- třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius),
pýr plazivý (Agropyron repens), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), lupina
mnoholistá (Lupinus polyphyllus), turan roční (Erigeron annuus).
Pěstované rostliny
- pivoňka (Paeonia sp.), denivka (Hemerocallis sp.), narcis (Narcissus sp.), plamenka
(Phlox sp. ), kosatec (Iris sp.) , oman pravý (Inula Helenkám).
V zahrádkách
- ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice luční (Poa pratensis), srha říznačka
(Dactylis glomerata), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jetel plazivý (Trifolium repens),
poháňka hřebenitá (Cynosorus cristatus).
V narušených prostorech
(praskliny v asfaltu,atd.)- divizna (Verbascum sp.), kokoška pastuší tobolka (Capsella
bursa-pastoris), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), mrkev obecná (Daucus
carota), turan roční (Erigeron annuus), lipnice roční (Poa annua).
Dřeviny
- vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus
tremula), javor jasanolistý (Acer negundo, bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá
(Cornus sanguinea), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
javor mléč a klen (Acer platanoides, A. pseudoplatanus) aj.
Na opuštěných nebo pouze periodicky narušovaných místech
- křídlatka (česká a japonská – Reynoutria x bohemica, R. japonica) a zlatobýl kanadský
(Solidago canadensis).
Aktuálně zplanýrované plochy v oploceném prostoru pod skládkou
- rákos obecný (Phragmites australis).
Fauna
Průzkumem byl zjištěn výskyt:
Malakofauna
- jantarka obecná (Succinea putris), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), plzák španělský
(Arion lusitanicus).
Entomofauna
- cvrček domácí (Acheta domesticus), ZCHD- zjištěn mezi čmeláky (Bombus s. l.),
motýl- otakárek fenyklový (Papilio machaon) (O).
Avifauna
- poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), racka chechtavého
(Larus ridibundus) ,racek bouřní (Larus canus), racek „stříbřitý“ (Larus argentatus s. l),
lysky černé (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), bažant obecný
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(Phasianus colchicus), kukačka obecná (Cuculus canorus), holub hřivnáč (Columba
palumbus), strakapoud velký (Dendrocopos major), havran obecný (Corvus frugilegus)
strnada rákosního (Emberiza schoeniclus). ZCHD-krahujec obecný (Accipiter nisus)
(SO), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) (O), moták pochop (Circus aeruginosus) (O),
rorýs obecný (Apus apus) (O), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) (O), kavka
obecná (Corvus monedula) (SO), krkavec velký (Corvus corax) (O),vlaštovka obecná
(Hirundo rustica) (O), lejsek šedý (Muscicapa striata) (O) a žluva hajní (Oriolus
oriolus) (SO).
Mammaliofauna
- srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), potkan (Rattus
norvegicus). ZCHD- veverka obecná (Sciurus vulgaris) (O),letoun (Chiroptera)
(všechny druhy našich netopýrů patří mezi ZCHD) -netopýr rezavý (Nyctalus noctula).
Herpetofauna
- čolek velký (Triturus cristatus), kuňká obecná (Bombina bombina). ZCHD- ropucha
obecná (Bufo bufo) (O), skokan zelený (Rana esculenta = Pelophylax kl. esculenta)
(SO) a rosnička zelená (Hyla arborea) (SO). Z plazů - ještěrka obecná (Lacerta agilis)
(SO) a užovka obojková (Natrix natrix) (O).
Vyhodnocení
Výskyt rozhodující části populace některého zástupce bezobratlých či obratlovců, která
by byla z hlediska ochrany přírody určující pro její udržitelný rozvoj v regionu, zjištěna
nebyla .Je však nutno upozornit na potenciál zdejšího území v nivě Odry, kam
zasahovala v 19. a 20. století n. l. Hrušovská část Heřmanicko-Hrušovské rybniční
soustavy, která spolu se soutokem Černého potoka a Ostravice s Odrou pod Landekem
soustřeďovala v okolí Hrušova komplex vhodných biotopů pro populace různorodých
skupin fauny. Vede tudy dodnes migrační cesta ptáků – výše uvedené lokality bylo
možno hodnotit jako významné již v první polovině 20. století (Hudec et al., 1966).
Proto byly stavby lokalizované do bezprostřední blízkosti toku Odry pod Landekem
konečně zhodnoceny jako výrazně negativní prvek z hlediska ekologických nároků
některých skupin živočichů – poprvé (tj. až po roce 2000) byl takto posouzen vliv
záměru stavby dálnice na ptáky (Polášek, 2003). Ačkoliv jsou důležitá a nejznámější
stanoviště ohrožených druhů živočichů ve většině lokalizována mimo plochu záboru do
lokalit v okolí, které jsou ZCHÚ (PP Landek), EVL či PO (nejblíže zejména PO
Heřmanský stav – Odra – Poolší), řešené území dosud představuje refugium různorodé
fauny a zjištěno zde bylo rovněž několik ZCHD. Stavebními úpravami a záborem ploch
samozřejmě dojde k zásahu do stanovišť s výskytem lokálních populací běžných druhů
(upozornit je nutno zejména na ptáky), ale také několika ZCHD. Přítomnost ZCHD byla
prokázána ve skupinách hmyzu, mezi obojživelníky, plazy, ptáky a savci. V kumulaci
s dalšími vlivy zástavby na periferii Ostravy přispěje realizace záměru k negativnímu
ovlivnění topických a trofických nároků těch druhů živočichů, které dosud soustřeďují
do obdobných lokalit početnější části své populace na území Ostravy. Lze však také
konstatovat, že zrekultivované části skládky již dnes poskytuji niku pro faunu žijící
v blízkosti skládky, po rekultivaci na les bude tato plocha významným prvkem
ekologické stability v daném místě.
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Krajina
Zájmové území se nachází na okraji města Ostravy, na rozhraní mezi průmyslovou
krajinou a příměstskou zónou (Vrbice). Výrazným prvkem jsou vodní nádrže
(Antošovice, Vrbice) po obou stranách Odry využívané k rekreaci.
Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
Městská část Hrušov je součástí městského obvodu Slezská Ostrava a nachází se na
severovýchodním okraji města Ostravy. V zájmové oblasti se architektonické nebo
historické památky nenacházejí.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Vzhledem k poloze v okrajové části města mimo zástavbu a existenci současné skládky
odpadů je realizace záměru přijatelná. Navrhovaná rozšíření navazuje na stávající
skládku , rozšíření skládky je navrhováno směrem jihozápadním a směrem jižním až po
hranici stávajících soukromých parcel a ochranné pásmo dráhy. Jedná se o nevyužité
území. Provozována skládka komunálního odpadu je v současné době využívaná.
Provoz skládky je pravidelně monitorován, výsledky monitoringu dokazují nevýznamné
ovlivnění životního prostředí. Významnější mohou být vlivy vizuální, neboť těleso
provozované skládky je výrazný terénní útvar. Vlivy jsou však akceptovatelné
(z hlediska stávající skládky, oblast je asanována, dle ÚP není určena k rekreaci či
bydlení apod.). K překračování míry únosného zatížení dotčeného území tedy
nedochází. Skládková a související činnost v dotčeném území respektuje požadavky na
ochranu životního prostředí i veřejného zdraví.
D. K OMPLEXNÍ CH ARAK TERIS TIK A A HO DNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROS TŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hodnoceni možných vlivů na veřejné zdraví zpracoval Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě (je součástí příloh této dokumentace). Hlavní závěry uvádíme níže.
V předkládaném posouzení bylo provedeno hodnocení možných vlivů rozšíření skládky
TKO v Ostravě Hrušově. Na základě předložené hlukové studie je možné
konstatovat, že navržené rozšíření skládky TKO by se nemělo negativně projevit
na zdraví obyvatel v přilehlých obytných oblastech Koblova a Hrušova. Celkovou
hlukovou zátěž obyvatel nebylo možno stanovit, protože hluková studie nezahrnovala
vlivy ostatních zdrojů v oblasti – především dálnice D47. Po realizaci záměru
pravděpodobně dojde k malému nárůstu hlukové zátěže ze sledovaných zdrojů
(komunikace I/58 a místní doprava a zdroje na skládce), ve srovnání se současným
stavem, v oblasti Koblova, které by však mělo zůstat v mezích celospolečensky
tolerovatelného obtěžování hlukem. V žádné fázi záměru pravděpodobně nedojde
ani pro jednu z hodnocených oblastí (Hrušov, Koblov)
k překračování
hygienických limitů podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Hluk z dopravy se oproti
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současnému stavu nezmění v ani jedné fázi navrhovaného záměru. V oblasti kolem
ulice Bohumínské v Hrušově může trvale docházet k silnému obtěžování obyvatel
hlukem právě především v důsledku dominantního vlivu provozu na komunikaci
I/58. Tato oblast je ovšem určena pro výstavbu průmyslové zóny pro lehký průmysl a
proto by už v roce 2012 neměla být obydlena.
U hluku ze stacionárních zdrojů skládky, který je dominantní v oblasti Koblova,
pravděpodobně dojde k dočasnému zvýšení zátěže v období výstavby, jež však nebude
překračovat hygienické limity, ale u citlivějších jedinců by se mohlo projevit mírným
obtěžováním.
Posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu a výstavby skládky na zdraví obyvatel
vychází z předložené rozptylové studie. Studie neuvádí imisní příspěvky PM10 spojené
s realizací záměru, vzhledem k jejich nízkým hodnotám a PAU, které jsou autory
považovány, vzhledem k charakteru záměru, za méně významné. Při porovnání intenzit
dopravy na skládce (85 nákladních automobilů/den za současného a plánovaného stavu
+ 4 těžké stroje a max 10 nákladních automobilů/den v období výstavby) a sousední
komunikaci I/58 (cca 10 443 průjezdů automobilů denně) a vzdálenosti nejbližší
rezidenční zástavby (především Koblov) je možné se domnívat, že pravděpodobně
nedojde k významnému zvýšení expozic chemických látek a tím zvýšení zdravotních
rizik pro obyvatele posuzovaných oblastí.
V souvislosti se stavebními pracemi, které budou na skládce v Hrušově probíhat, však
nelze vyloučit výskyt prašného spadu, jež může okolí ovlivnit, podle svého složení,
umístění zdroje a klimatických podmínek, do vzdálenosti řádově stovek metrů.
Zdravotní rizika z expozice prašného spadu nejsou kvantifikovatelná a lze je posuzovat
pouze z hlediska obtěžování, případně škod na majetku.
V souvislosti s rozšířením skládky komunálního odpadu v Hrušově a používanými
technologiemi se v žádné z posuzovaných obytných zón nepředpokládá obtěžování
zápachem ze skládky, oproti současnému stavu, ani zdravotní rizika související
s úniky kontaminovaných vod ze skládky. Rovněž se nepředpokládají významnější
psychosociální ani sociokulturní dopady vzhledem ke skutečnosti, že skládka se
nachází ve větší vzdálenosti od rezidenční zástavby v lokalitě určené pro
průmyslovou činnost.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Rozptylová studie byla vypracována firmou AZ GEO, s. r. o. a je součástí příloh
dokumentace. Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů:
o Vliv záměru na ovzduší bude zasahovat pouze nejbližší okolí skládky, nejvyšší
koncentrace lze očekávat ve vzdálenosti cca 100 - 200 m a hlavním zdrojem je
kogenerační jednotka spalování skládkového plynu (v případě CO - doprava).
o Imisní příspěvky všech sledovaných látek z posuzovaného záměru budou málo
významné a budou nejméně o 1 řád nižší než úroveň imisních limitů platných
pro rok 2010, a to v případě ročních i krátkodobých koncentrací.
o Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány
v případě PM10, benzo(a)pyrenu a pravděpodobně i benzenu. Nelze tudíž
očekávat jejich plnění ani po realizaci záměru. Provoz záměru sám o sobě
nemůže způsobit překračování imisních limitů ani významně zhoršit kvalitu
ovzduší v okolí.
o Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou vzhledem
k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady na lidskou
populaci v místě nejbližší obytné zástavby nevýznamné. Znečištění ovzduší
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způsobené provozem skládky nebude mít negativní vliv na zdraví lidí ani
ekosystémy.
o Protože je zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,
navrhujeme k omezení předpokládané sekundární prašnosti (důsledek prašného
spadu ze stávajícího znečištěného ovzduší a následného víření sedimentovaných
prachových částic větrem a pojezdem automobilů) v zejména letních měsících
provádět pravidelnou údržbu a očistu vozovek a vozidel, popř. provádět skrápění
nezpevněných pojezdových ploch.
3. Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem a je součástí příloh
dokumentace. Hlavní závěry je možno shrnout do následujících bodů:
Vlivem provozu stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7. hlukové studie, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v
souladu s§ 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:
a) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Vlivem výstavby nových kazet skládky a současného provozu stávajících kazet skládky
TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7. (hlukové studie), v
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona
258/2000 Sb.:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Vlivem provozu nových kazet skládky TKO v Ostravě Hrušově, za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7., v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s §
30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro dopravní hluk v denní době
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku,
(pro hluk ze stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na odvodnění území
Atmosférické srážky, dopadající na stávající plochu projektované skládky, v současné
době infiltrují do půdního profilu. Po ukončení skládkování bude plocha uzavřena
a rekultivována tak, aby došlo k zamezení průsaku srážkových vod. Dešťové vody ze
zpevněných ploch budou svedeny do kanalizace. Vlivy na odvodnění území lze hodnotit
jako akceptovatelné.
Podzemní voda
Báze skládky bude izolována, průsaková voda bude odvážena. Vlivy na podzemní vodu
budou nevýznamné.
Povrchová voda
Vlivy na povrchovou vodu budou nevýznamné, průsaková voda ze skládky bude
svedena do jímek a bude s ní nakládáno standardním způsobem např. rozlivem a
odparem na skládce nebo odvozem na ÚČOV v Ostravě- Přívoze. Odpadní voda bude
svedena do žumpy a odtud bude odvážena na ÚČOV v Ostravě- Přívoze. Oplachová
voda z očisty vozidel bude recyklována v dvoukomorové jímce a případně odvážena na
ÚČOV v Ostravě- Přívoze. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena do
povrchového odvodnění komunikace a dešťová voda z volných prostranství
a nezahájených etap na severní straně skládky bude svedena do bezejmenné vodoteče.
Vlivy na kvalitu povrchových vod
Srážkové vody, odtékající z prostoru záměru, mohou být znečištěny pouze splachem
kontaminace ze zpevněných ploch v areálu. Lze uvažovat o stopovém ovlivnění kvality
povrchových vod ropnými látkami z úkapů motorové techniky, omezeně rozpuštěnou
solí z ošetřování vozovek. Průsakové vody ze skládky budou svedeny do jímek
průsakových vod, odkud budou čerpány zpět do skládky nebo odváženy na ÚČOV.
Kvalita povrchových vod z jímek byla na stávající skládce monitorována, stejně jako
kvalita průsakových vod. Monitoring kvality povrchových i průsakových vod je
předpokládán i v průběhu provozu hodnoceného záměru. Při výstavbě a provozu
posuzovaného záměru budou provedena veškerá technická opatření pro zamezení
kontaminace povrchových vod skládkovými vodami. Negativní ovlivnění kvality
povrchových vod tedy není za předpokladu dodržení legislativních požadavků
pravděpodobné.
Vlivy na kvalitu podzemní vody, ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik horninového prostředí bezprostředně
dotčeného záměrem by mohlo dojít v souvislosti se zásahem do podloží, které v dané
oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Zemní práce v průběhu výstavby záměru
budou přizpůsobeny výšce hladiny podzemní vody na lokalitě. Hydrogeologické
charakteristiky v území mohou být ovlivněny snížením objemu vsakovaných
srážkových vod na ploše záměru. Vzhledem k velikosti povodí lze tento vliv označit za
nevýznamný. Po ukončení provozu bude překrytím vrstvy odpadu skládka uzavřena
a oddělena od okolního horninového prostředí. Vlivy na kvalitu podzemní vody
v prostoru projektovaného záměru lze odvodit z výsledků monitoringu podzemní vody
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v prostoru stávající skládky. Nově projektovaná skládka bude zabezpečena proti úniku
znečištění do podzemní vody.
Vlivy na vodní zdroje
Projektovaný záměr nezasahuje do stávajících vymezených ochranných pásem zdrojů
pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.
5. Vlivy na půdu
Záměr představuje nároky na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského půdního fondu.
Záměrem nebudou dotčeny parcely určené k plnění funkce lesa. Žádné nerostné zdroje
nebudou předmětnou stavbou dotčeny. Konkrétní výčet pozemků je uveden v kapitole
B.I.3. Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní
profil bude následně využit, a to podle pokynů příslušného úřadu. Pozemky budou po
ukončení činnosti rekultivovány, avšak vzhledem k charakteru prováděné činnosti
nebudou vráceny zpět k původnímu využití. Stabilita půdy nebude realizací záměru
ovlivněna. V území nehrozí nebezpečí eroze půdy, svahy skládky budou technicky
zabezpečeny proti působení eroze. Půda v blízkém okolí skládky nebude za běžného
provozu zatěžována cizorodými látkami.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Investiční záměr neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje. Znečištění
horninového prostředí vlivem záměru může být způsobeno pouze technologickou
nekázní a v případě havarijních situací. Záměr se nenachází v žádné geologicky
významné oblasti. V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní
prostory. V průběhu skládkování budou do plochy záměru ukládány antropogenní
navážky (těsnící vrstvy, skládkovaný odpad, rekultivační vrstva). Tyto budou po
ukončení skládkování trvale odděleny od okolního horninového prostředí. Potenciální
vlivy na horninové podloží lze očekávat pouze zatížením na podloží tělesem
rekultivované skládky. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem
dotčeny. Výstavbou nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání
radonu z podloží.
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Realizací záměru dojde k plošnému záboru stávajících stanovišť fauny v zastoupených
biotopech.
V případě realizace záměru a jeho následném provozování lze identifikovat riziko
následujících negativních vlivů:
- fyzická likvidace a zraňování méně pohyblivých druhů (včetně dosud
zjištěných ZCHD v citlivé skupině herpetofauny), ale také ničení
pohyblivějších druhů, kdy jsou při stavebních pracech likvidována stanoviště
s úkryty dospělých exemplářů a vývojová stadia hmyzu či mláďata obratlovců;
- dotčení a většinou zánik trofických stanovišť;
- další výrazné ovlivnění migrační prostupnosti krajiny kolem významného
migračního koridoru;
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-

rušivé vlivy (ruchy, zvuk, světlo) v důsledku stavby.

Vlivy na populace běžných druhů
Z hlediska obecné ochrany přírody je zde nutno věnovat zvýšenou pozornost ohrožení
těch druhů ptáků, jež mají hnízdiště v porostech dotčené zeleně a v budovách. Po zániku
stanovišť většina populací běžných druhů ptáků zřejmě z území vymizí a udrží se jen ty
druhy, které budou schopny rychle obsadit nově vysazené porosty . Významnost vlivu
stavby na populace běžných druhů i ZCHD vzrůstá v souvislosti s kumulací okolních
provozovaných staveb a dalších potenciálních záměrů.
Vlivy na ohrožené druhy (ZCHD)
Na všechny ZCHD, které budou v místě stavby v dané době zastoupeny , se projeví
výše uvedené vlivy v celém rozsahu, tak jak bylo popsáno výše. Až na výjimky dojde k
zásahu do přirozeného vývoje některých ZCHD, jenž bude spojen s fyzickou likvidací
jedinců, ale také se zánikem aktuálních stanovišť.
Vlivy na flóru
Vliv záměru na flóru je nutno hodnotit jako méně významný, protože prostor je
podstatně a dlouhodobě antropicky ovlivněný a využitý zvl. jako zahrádky, cca 1/3
zaujímají různá pustá místa a znehodnocené plochy. Dřívější hodnotné stanoviště –
rybník – zaniklo. Z biokoridoru v reálném stavu zbývá malý fragment
v severovýchodním okraji území. V území nebudou dotčeny (nebyly zjištěny) zvláště
chráněné nebo regionálně ohrožené druhy rostlin s autochtonním výskytem.
Vlivy na ekosystémy
Záměrem budou dotčeny převážně sekundární ekosystémy nebo nevyhraněná
společenstva ranějších sukcesních stádií.
Nejkvalitnějšími složkami jsou:
- fragment potočního luhu v biokoridoru v severovýchodní části území;
- fragment rákosiny v jihozápadním rohu zplanýrované plochy;
- zarůstající zahrady s ovocnými stromy.
Vliv na ekosystémy je nutno hodnotit jako negativní, a to nejen z důvodu zániku
uvedených stanovišť vlivem realizace záměru, ale také v kumulaci se záměrem
navazujícím, tzn. výstavbou průmyslové zóny jihozápadně od prostoru záměru – ta bude
postavena v jádrové části bývalé rezidenční části Hrušova, zlikvidováno má být cca
3000 vzrostlých stromů (okrasná a izolační zeleň, zahrady). Jak zájmové území, tak
prostor pro průmyslovou zónu se nachází v nivě u soutoku Odry a Ostravice, a to
v blízkosti dvou nadregionálních biokoridorů, lokální biokoridor zájmovým územím
prochází. V nevelké vzdálenosti je lokalizována i ptačí oblast a evropsky významná
lokalita a národní přírodní památka. Přes koncentraci těchto obecně i zvláště
chráněných částí přírody je dnes již niva silně antropicky ovlivněná a nemůže plnit
svoji základní funkci – sloužit jako akumulační prostor při povodňových průtocích.
Vodní toky jsou zregulované a dané území je od nich odděleno hrázemi a náspy
komunikací. I přes realizované tvrdé vodohospodářské úpravy ale došlo k totální
devastaci dotčené části Hrušova při povodni v roce 1997.
Záborem dosud relativně volného prostoru pro rozšíření skládky (která je také
lokalizována na úkor nivy) a průmyslovou zónu se opět sníží akumulační prostor nivy a
dojde k úbytku většího množství zeleně, jež sloužila jako „nášlapný kámen“ pro řadu
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organizmů. Dojde k dalšímu úbytku lužních ekosystémů (i potenciálních), které jsou
v prostoru Ostravy a jejího širšího okolí převážně narušené a nesouvislé.
8. Vlivy na krajinu
Z hlediska možnosti narušování krajinného rázu lze říci, že se vizuální působení záměru
bude výrazněji projevovat pouze v zóně blízkých krajinných prostorů na úrovni
základních krajinářských celků. Z větších odstupů nebude stavba silněji vnímána.
Záměr není situován do žádného zvláště chráněného území z hlediska ochrany přírody
a krajiny. Záměr se také nedotýká rekreačního využití krajiny, neovlivní ani
předpokládanou návštěvnost území. Protože se záměr nachází v těsném kontaktu se
stávající skládkou, neovlivňuje významněji prostupnost krajiny. Záměr neovlivňuje
existující turistické ani cyklistické trasy. Po lesnické rekultivaci bude těleso v krajině
působit přirozeně. Rekultivovaný areál se bude v budoucnu jevit v krajině i jako
relativně přirozený prvek.
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou nevýznamné. Nemovité
architektonické památky nebudou ovlivněny. Možnost archeologického nálezu
v průběhu zemních prací nelze jednoznačně vyloučit. Ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů bude nutný
archeologický dohled. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem
do terénu zjištěny archeologické struktury, bude nutno provést záchranný archeologický
výzkum.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Hodnocený záměr rozšíření skládky TKO bude navazovat na již stávající provozovanou
skládku. Záměr bude z velké části využívat stávajícího zázemí a také technickou
infrastrukturu. Záměrem by nemělo dojít k negativním vlivům na horninové prostředí a
podzemní vody (k negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě
havárií). K předcházení a zabránění případných havárií budou přijata technická a
organizační opatření při konstrukci a provozu samotného zařízení.
K hodnocení vlivů záměru na další složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo
a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na
veřejné zdraví. Studie vylučují významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva
v důsledku realizace záměru. Dále bylo provedeno na připravovaném území biologické
hodnocení, které nevyloučilo negativní vlivy záměru, a proto navrhuje zmírňující
opatření. Rozsah negativních vlivů je omezen na území skládky, nedochází k zasažení
širšího území. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vizuální a vlivů
navazující dopravy. I v těchto případech však jde o akceptovatelné ovlivnění, prakticky
zachovávající stávající stav.
Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné významně vylučující kritérium, které by
mohlo bylo důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice
České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích.
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D.III. Charakteristika
a nestandardních stavech

enviromentálních

rizik

při

možných

haváriích

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevyšuje běžně
akceptované riziko. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií.
Za havárii se ve smyslu provozního řádu skládky považují tyto události:
o vznik požáru,
o únik kontaminovaných vod,
o porušení stability tělesa skládky,
o přeplnění jímky průsakových vod,
o únik ropných látek z mobilních prostředků, mechanizace nebo skladového
prostředku.
Při provozu mohou k havárii vést například tyto příčiny:
- nedodržování technologických postupů při zpracování odpadů a kontrole jeho složení
- nekvalitní provedení izolace dna skládky a jímek nebo její narušení, porušení
průsakové kanalizace
- nedodržení podmínek pro jímání skládkového plynu
- neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení, mechanismů a
svozových vozidel
- nedodržení bezpečnostních předpisů při čerpání PHM ze skladu do obslužných
mechanismů
- vstup nepovolaných osob do areálu skládky
- porušení dodávky elektrického proudu, porucha elektrických rozvodů a zařízení
- lidský faktor-selhání obsluhy
- nepředcházení nadměrného výskytu hlodavců a obtížného hmyzu
- přírodní katastrofa (přívalové deště, zemětřesení, sesuvy, eroze).
Pro prevenci havárií budou prováděny pravidelné bezpečnostní, protipožární prověrky,
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba dle pokynů provozního řádu. Kontroly a revize
budou zaznamenávány do provozního deníku. Taktéž budou prováděna emisní měření
podle požadavků legislativy o ovzduší, aktualizace havarijních plánů, požárního
a evakuačního plánu apod. V případě havarijního či nestandardního stavu dojde
k neprodlenému odstranění příčin a následků havárie (postup bude podrobně stanoven
v provozním a havarijním řádu).
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:
o využití prostoru navazujícího na stávající provozovanou skládku,
o dodržení zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
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Opatření před a během výstavby:
-

-

-

-

-

Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době od cca 800 do 2100 hod.
Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní
erozi. Při skladování ornice zajistit její ochranu (ošetření proti plevelným
rostlinám, oplocení apod.).
Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny, musí být
provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb.
a vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
zákon č. 114/1992 Sb.
§ 5 odst. 1 a 3 – Obecná ochrana rostlin a živočichů
§ 5a – Ochrana volně žijících ptáků;
§ 5b – Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků (na lokalitě lze
očekávat hnízdění nejméně 15 druhů ptáků);
§ 7 odst. 1 a § 8 – Ochrana dřevin;
§ 9 – Náhradní výsadba a odvody;
§ 48 – Zvláště chránění živočichové;
§ 50 – Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů;
§ 56 a § 77a písm.l) – Povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů
v kategorii druhy ohrožené (krajský úřad) – pokud nebudou provedeny jiné
zpřesňující průzkumy, pak je nutno požádat o udělení výjimky pro některé
druhy hmyzu, kterými jsou všechny taxony z okruhu čmelák (Bombus s.l.),
které budou v době ralizace přítomny, a otakárek fenyklový (Papilio
machaon), některé druhy obratlovců, z obojživelníků ropuchy obecné (Bufo
bufo), z ptáků jestřáb lesní (Accipiter gentilis), moták pochop (Circus
aeruginosus), lejsek šedý (Muscicapa striata), rorýs obecný (Apus apus),
slavík obecný (Luscinia megarhynchos), vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
(O), ze savců veverka obecná (Sciurus vulgaris), z hadů užovka obojková
(Natrix natrix).
§ 56 a § 78 odst. 2 – Povolení (udělení) výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii druhy kriticky a silně ohrožené
(Správa CHKO Poodří) – pokud nebude realizován další zpřesňující průzkum,
pak je nutno pořádat o udělení výjimky pro taxony, kterými jsou
z obojživelníků skokan zelený (Rana esculenta = Pelophylax kl. esculenta) a
rosnička zelená (Hyla arborea), z ptáků kavka obecná (Corvus monedula),
krahujec obecný (Accipiter nisus) a žluva hajní (Oriolus oriolus), ze savců se
zde vyskytují netopýři, z okolí je znám výskyt netopýra rezavého (Nyctalus
noctula) a z ještěrů je zastoupena ještěrka obecná (Lacerta agilis);
§ 57 – Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvl. chráněných druhů
živočichů;
§ 65 – Dotčení zájmů ochrany přírody;
§ 66 – Omezení a zákaz činnosti;
vyhláška č. 395/1992 Sb.:
§ 8 – Ochrana dřevin a jejich kácení;
§ 16 odst. 1 – Ochrana zvl. chráněných druhů živočichů.
Kácení dřevin je třeba provést v obdobní mimo vegetaci, tj. od 30. 9. do 31. 3.
Náhradní výsadba bude provedena dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody
(Magistrát města Ostrava, odbor ochrany životního prostředí).
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-
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Ponechané jednotlivé dřeviny nebo okraje porostů, které budou v kontaktu
s terénními úpravami a provozem mechanizmů, je třeba chránit před
poškozením a narušením stanoviště:
bedněním kmenů proti mechanickému poškození;
v okolí vymezeném obvodem korun je nutno ponechat stávající
úroveň terénu bez zpevňování.
Doporučujeme ponechání jakýchkoliv perspektivních dřevin nebo porostů na
okraji zájmového území jako součásti budoucí izolační kulisy prostoru skládky.
Průzkumem bylo ověřeno, že záměr je lokalizován do takového místa v nivě
Odry, které dosud umožňuje výskyt populací různých druhů živočichů ve
významných indikačních skupinách (a to včetně populací běžné avifauny), ale
také úspěšnou existenci některých ZCHD, které jsou zastoupeny jak mezi
bezobratlými, tak mezi obratlovci.Vzhledem k plošnému zániku biotopů, které
jsou těmito ZCHD v místě záměru obývány anebo využívány, nelze v řešeném
prostoru smysluplným způsobem eliminovat zásah do přirozeného vývoje
většiny ZCHD, jež byly průzkumem zjištěny. Respektováním výše uvedené
podmínky kácení zeleně v mimovegetačním období bude zajištěno, že dřeviny,
které by mohly být využity ke hnízdění, budou skáceny před zahájením hnízdní
sezóny – tzn. nedojde k likvidaci hnízd a mláďat v dotčeném prostoru.
Transfery jsou realizovatelné, avšak na základě zkušeností z obdobných lokalit
v regionu (Polášek in litt.), ale také z jiných míst v ČR (Zavadil in verb.), by
v případě dané lokality neměly valného významu a jejich účinek by byl
z hlediska řešeného prostoru mizivý.
v maximální možné míře realizovat ostatní doporučení uvedená v kapitolách
biologického hodnocení
hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co
nejkratší dobu
provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků
ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště; kropení a
čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště
určit místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu
(využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku,
apod.)
na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových
limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky
148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně
kompresory, bourací kladiva, apod.), která při provozu nebudou překračovat
povolenou hladinu hluku
respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště,
zejména v šatnách, sociálních zařízeních, jídelnách, ubytovnách a zdravotních
střediscích.

Opatření při provozu
Při dodržení všech projektovaných bezpečnostních opatření je pravděpodobnost havárie
velmi nízká. Pokud již havárie vznikne, tak neprodleně odstranit příčiny a následky
havárie- je podrobně stanoveno v provozním řádu.
Preventivní opatření:
o zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření v celém prostoru skládky
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o zákaz skládkování odpadu s neznámým obsahem (láhev, plechovky, apod.);
o vizuální kontrola vysypávaného odpadu;
o zákaz otevírání stávajícího odvalu.
Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj.:
o aktualizovat pracovní instrukce;
o řídit se havarijními plány;
o zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků;
o během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění
bezpečnosti provozu;
o nakládat s odpady dle platné legislativy, zejména podle zákona dle č. 185/2001
Sb. zákon o odpadech v platném znění;
o provádět pravidelné kontroly zařízení, s cílem předejít haváriím a výjimečným
stavům;
o kontrola skládkového plynu;
o monitorovací systém.
Odpovědnost za odběr a provádění analýz podzemních vod z monitorovacích vrtů:
K odběru vzorků, provádění analýz podzemních vod monitorovacích vrtů, skládkové
vody včetně sledování povětrnostních podmínek v době odběru vzorků je určená
laboratoř. Pracovníci odebírající vzorky jsou povinni do provozního deníku
zaznamenat:
o datum a čas odběru vzorků;
o druh vzorkování (zkrácené, rozšířené a pod.);
o teplotu vzduchu;
o povětrnostní podmínky;
o kdo odebral vzorek;
Výsledky analýz předává vedoucí laboratoře vedoucímu skládky a ekologovi
společnosti. Za archivaci prováděných analýz včetně ročního vyhodnocení je
zodpovědný vedoucí skládky a ekolog společnosti.
Rozsah monitorování vod
Systém kontrolních monitorovacích vrtů je vybudován dle projektu zpracovaného
UNIGEO a.s., pod č. 100 – 28639 a na základě územního rozhodnutí č.87/99 odboru
stavebně správního MMO. Sledování kvality podzemních vod je prováděno 4 x ročně u
vrtů. Systém vzorkování a časový rozvrh je uveden v provozním řádu skládky TKO.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Posouzení vlivů záměru vychází z podkladů o zájmovém území, které byly
shromažďovány dlouholetou realizací průzkumných prací v oblasti a blízkém okolí.
Stěžejním podkladem pro hodnocení vlivů byla studie Rozšíření skládky TKO
v Ostravě-Hrušově V. etapa (OSA projekt s.r.o.). Pro účely posouzení vlivů na ŽP a
zdraví byla zpracována hluková a rozptylová studie, posouzení vlivu záměru na veřejné
zdraví a biologické hodnocení. Ke zpracování rozptylové studie byl použit program
SYMOS’97 (verze 2003), založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících
látek. Jedná se o referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší
dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Metodika používá statistického gaussovského
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modelu rozptylu kouřové vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě
stabilitně členěné větrné růžice (třídy podle Bubníka a Koldovského). Metodika je
určena především pro vypracování rozptylových studií pro účely hodnocení kvality
ovzduší. Následné datové a mapové operace v rámci rozptylové studie byly provedeny
v programovém vybavení GRASS GIS, MS Excel a SURFER fy Golden Software.
Hluková studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu, za účelem
zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zpracování hlukové studie bylo
použito následující programové vybavení: Výpočetní program pro stanovení hluku ve
venkovním prostředí LimA, verze 8.11.
Posouzení zdravotních rizik bylo vypracováno v souladu s právními předpisy platnými
v České republice, obecnými metodickými postupy Světové zdravotnické organizace
(WHO) a Agentury pro ochranu prostředí (EPA) v USA. Biologické hodnocení bylo
provedeno autorizovanou osobou disponujícím potvrzením provádět posouzení podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. rozhodnutím MŽP ČR č. j. 630/3251/04 ze dne 30. 11.
2004 a dále biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
rozhodnutím MŽP ČR č. j. OEKL/1749/05 dne 14. 6. 2005.
Biologické hodnocení - v zájmovém území byl proveden průzkum vegetace koncem
dubna a v polovině května 2009. Dále byly k dispozici údaje z posledních cca 10 let,
které jsou ale k popisu aktuálního stavu bioty využitelné pouze v omezené míře, neboť
lokalita prošla po povodni v roce 1997 rychlým vývojem z městské části s navazující
zahrádkářskou osadou a množstvím zeleně po vysídlené území podléhající jednak
devastaci, jednak sekundární sukcesi druhů s převahou ruderální a synantropní vegetace.
Vyhodnocení průzkumu je provedeno se zřetelem na zvláštní ochranu přírody
(tzn. případný výskyt zvláště chráněných druhů, pro jejichž dotčení by bylo nutno
udělení výjimek dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.). Názvosloví taxonů
rostlin je uváděno podle Kubáta (Kubát et al. 2002).
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ČR
Další informační zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou v přílohách této
dokumentace.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz byl k dispozici dostatek informací
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Zpracovatelům nejsou známy žádné
významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů na životní prostředí.
V navazujících projektových fázích mohou být upřesněny podrobné údaje řešení
stavby, některé části technického řešení stavby mohou být v rámci řešení stavby
upraveny a o některých podrobnostech konečného řešení bude v rámci projektu dále
rozhodnuto na základě dalšího projednávání záměru. Zvláštní pozornost je potom
věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr charakteristické. U
záměru rozšíření skládky jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a
dále oblasti vlivů na krajinu, vlivů na flóru, faunu a ekosystémy a vlivů na podzemní a
povrchové vody. Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠ ENÍ ZÁMĚRU
Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení. Variantu předkládanou
oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za předpokladu uplatnění
všech doporučení a navrhovaných opatření. Odpad produkovaný občany města Ostrava
končí zejména na skládce v Ostravě-Hrušově. Její kapacita se přibližně za čtyři roky
vyčerpá. Společnost OZO Ostrava s.r.o. proto nyní začala připravovat rozšíření tohoto
území západním směrem, které by umožnilo pojmout odpadky na dalších deset let.
Jelikož dlouhodobý trend v množství ukládání odpadů na skládku odpadů je setrvalý a
výhledově není očekáván výrazný nárůst ukládaného odpadu Dojde pouze k posunu
místa k ukládání odpadu, tj. kazeta č. 1 a posléze kazeta č. 2. Záměr je navržen za
účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru navazujícím na již existující
provozovaný skládkový areál, s využitím stávajícího dopravního napojení, inženýrských
sítí a vztahů s producenty odpadu. Záměr bude sloužit k odstraňování odpadů uložením
na skládce zabezpečené tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených
odpadů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Umístění záměru je
vázáno na dostupné pozemky a polohu stávající skládky. Není proto navrženo ve více
variantách.
F. ZÁVĚR
Při zpracování této dokumentace byly shromážděny a analyzovány dostupné relevantní
údaje a informace. Byly zhodnoceny všechny charakteristiky a očekávané vlivy záměru
na životní prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Při zpracování dokumentace byly popsány všechny
požadované charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí. Předložený
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výstup odpovídá úrovni stávajících projekčních podkladů, evidenci jiných zájmů na
využívání území a prozkoumanosti jednotlivých složek životního prostředí.
Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve
vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad
přípustnou mez – nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika plynoucí
z provozu jsou přijatelná díky opatřením k jejich minimalizaci. Jako relativně negativní
vliv lze hodnotit období stavebních prací (větší provoz automobilové dopravy, převoz a
dovoz materiálu aj.), které je však časově omezeno. Ve všech hodnocených oblastech
vlivů (tj. vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a
další fyzikální nebo biologické charakteristiky, vlivy na podzemní a povrchovou vodu,
vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy, vlivy na krajinu, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu, případně jiné vlivy) jsou vlivy záměru celkově malé a
akceptovatelné, v rámci příslušných zákonných limitů. Konstrukce záměru odpovídá
platným normám pro projektování skládek odpadů. Stávající skládka, jejíž rozšíření je
předmětem záměru, je provozována dlouhou dobu na základě platných povolení,
vydaných příslušnými dozornými orgány. Výsledky monitoringu ukazují v podstatě na
bezproblémový stav, bez ovlivňování okolního prostředí. Skládka je na základě zjištění,
provedených v rámci zpracování této dokumentace, dobře provozována a nedochází zde
k významnějším problémům v ochraně životního prostředí. Vzhledem k poměrně
malým negativním vlivům hodnoceného záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
s přihlédnutím k návaznosti nové technologie na stávající provozy v zájmovém území
lze záměr doporučit k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ S RO ZUMITELNÉ S HRNUTÍ NETECHNICK ÉHO
CHARAK TERU
Investorem záměru bude:
OZO Ostrava s.r.o.
62300920
Frýdecká 680/444
719 00 Ostrava-Kunčice
Název, umístění a charakter záměru:
Posuzovaný záměr „Ostrava – Hrušov – rozšíření skládky TKO - EIA“,se nachází
v severní části katastrálního území Hrušov města Ostravy generelně směrem západním
od skládky TKO. Jižně od zájmové lokality je vedena trať ČD, severně silnice
Bohumínská a Dálnice D47, východně dálnice D47 a vodní plochy Vrbice. Západně od
zájmové lokality je plánována výstavba průmyslového parku. Všechny dotčené parcely
se nacházejí v katastrálním území Hrušov, 714 917.
Předmětem záměru je rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově. Jedná se o
nevyužité území po bývalé zástavbě s pozůstatky několika staveb. Řešené území je v
celém rozsahu určeno pro lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu. Navrhovaná
skládka navazuje na stávající skládku v západní až jihozápadní hranici, rozšíření
skládky je navrhováno směrem jihozápadním a směrem jižním až po hranici
stávajících soukromých parcel a ochranné pásmo dráhy. Celá uvažovaná plocha
k rozšíření skládky bude rozdělena na dvě kazety. Ve své podstatě jde o pokračování
skládkové činnosti v daném prostoru, bez navýšení návozu odpadu. Provozní
komunikace bude navázána v severní části na stávající obslužnou cestu a v jižní části
lokality na zpevněný příjezd ke kompostárně. Délka komunikace bude cca 800 m.
Šířkové řešení bude vycházet z šířkových parametrů stávající provozní komunikace
OZO (šířka jízdního pruhu 2,75 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m). Mezi provozní
komunikací a hranicí stavby je navržen zelený pás šířky 10 m proměnného sklonu, ve
kterém bude moci být provedena náhradní výsadba za vykácené stromy. Opěrná hráz
skládky bude mít šířku berny 3 m, svahování vnitřní (do tělesa skládky) 1:3, vnější (k
cestě) ve sklonu 1:2. Finální svahování v prostoru mezi záchytným příkopem a hrázkou
bude proměnné, tzn. závislé na aktuální šířce tohoto prostoru a podélném sklonu nepřesáhne však sklon 1:2. Svahování figury skládky bude generelně ve sklonu 1:2,5 na
výšku max. 10m, odlehčovací lavice budou široké 5 m. Nejvyšší bod v koruně skládky
nepřesáhne výšku 239,00 m Bpv. Koruna figury s ohledem na mechanizaci bude mít
min. šířku 10m. Velikost folie se předpokládá cca 6 ha. Upravený terén pro kladení
těsnění vychází z podmínek příslušných ČSN- umístění spodního líce těsnění má být
min. 1,0 m nad maximální hladinou podzemní vody. Těsnění skládky bude tvořeno
minerálním těsněním o tloušťce min. 0,5 m po zhutnění, které bude doplněno fólií o
tloušťce 1,5 mm (fólie bude odolná proti korozním účinkům průsakových vod). Skládka
bude vybavena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo těleso
skládky do nepropustných bezodtokových jímek průsakových vod. Likvidace
průsakových vod bude prováděna jako v současnosti - rozlivem po povrchu skládky,
odvozem na ÚČOV v Ostravě- Přívoze. Drenážní systém bude tvořen plošným drénem
se zaručeným filtračním součinitelem a systémem sběrných trubních drénů DN 300.
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Vzhledem k rozsahu záměru, umístění záměru a charakteru technologie jsou očekávány
a posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy způsobené emisemi
škodlivin a hlukem) a vlivy na ovzduší, na povrchové a podzemní vody. Záměrem
nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí a podzemní vody (k negativnímu
ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií. K předcházení
a zabránění případných havárií budou přijata technická a organizační opatření při
konstrukci a provozu samotného zařízení. K hodnocení vlivů záměru na zbývající
složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo a ovzduší - byly zpracovány speciální
studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na veřejné zdraví. Závěry těchto studií
vylučují významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva. Realizací záměru dojde
k plošnému záboru stávajících stanovišť fauny v zastoupených biotopech. Tento
negativní vliv bude zmírněn opatřeními navrženými v biologickém hodnocení.
Z hlediska možnosti narušování krajinného rázu lze říci, že se vizuální působení záměru
bude výrazněji projevovat pouze v zóně blízkých krajinných prostorů na úrovni
základních krajinářských celků. Protože se záměr bude nacházet v těsném kontaktu se
stávající skládkou, neovlivní významněji prostupnost krajiny. Po skončení lesnické
rekultivace bude těleso v krajině působit přirozeně. Rekultivovaný areál se bude
v budoucnu jevit v krajině jako relativně přirozený prvek.
Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné podstatně vylučující kritérium, které by
mohlo bylo důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice
České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích.
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