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ÚVOD
Jako osoba s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), ve znění
pozdějších předpisů, jsem byla požádána příslušným úřadem – Ministerstvem životního
prostředí, odborem výkonu státní správy IX o zpracování posudku k záměru „Rozšíření skládky
TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“ v souladu s § 9 odst. 1 výše citovaného zákona
s náležitostmi podle přílohy č. 5 k tomuto zákonu. Smlouva o zpracování posudku
č. 5279/580/09, 51764/ENV/09/33 nabyla účinnosti dne 4. 9. 2009.
Podle přílohy č. 1 k zákonu náleží připravovaná činnost do kategorie I, bod 10.2 Zařízení
k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok (záměr vždy podléhající
posouzení). Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX.
Oznamovatel předložil dokumentaci podle § 6 odst. 5 zákona. Dokumentace záměru „Rozšíření
skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“ byla vypracována v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu
a byla doručena MŽP, OVSS IX dne 10. 7. 2009.
Předkládaný posudek podle § 9 zákona byl vypracován v rozsahu podle přílohy č. 5 k zákonu,
a to na základě dokumentace a všech vyjádření územních samosprávných celků, dotčených
orgánů státní správy, uplatněných po zveřejnění dokumentace záměru (příloha č. 1). Dne 18. 9.
2009 bylo doručeno zpracovatelce posudku Rozhodnutí Správy CHKO Poodří a Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a doplnění informací investora k projektu ze dne 1. 9. 2009.
Protože jsou tyto dokumenty využity při vypořádání vyjádření, jsou zařazeny do přílohy č. 1
tohoto posudku.
V úvodní fázi zpracování posudku proběhlo dne 23. 9. 2009 jednání se zástupcem zpracovatele
dokumentace, při němž byly upřesněny technické údaje uvedené v dokumentaci. Dne 1. 10. 2009
byla provedena prohlídka lokality. Během října 2009 se dále uskutečnilo několik telefonických
jednání jak se zpracovatelem dokumentace, tak i se zástupcem oznamovatele, při nichž byly
objasněny některé nejasnosti v dokumentaci.
Při zpracování posudku byla využita odborná literatura a platná legislativa z oblasti životního
prostředí a souvisejících předpisů. Dále byla využita data, která získala zpracovatelka posudku
v rámci řešení jiných zakázek. Posudek splňuje všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 5
k zákonu č. 100/2001 Sb.
Na vypracování posudku se nepodílely jiné osoby.
Předkládaný posudek podle § 9 zákona byl vypracován v rozsahu podle přílohy č. 5 k zákonu,
a to na základě dokumentace a doplnění dokumentace (viz níže) a všech vyjádření územních
samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy a občanů, uplatněných v průběhu
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona (příloha č. 1). Na žádost zpracovatelky posudku poskytnul
oznamovatel doplňující podklady a vysvětlení podle § 9, odst. 6 zákona.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Rozšíření plochy skládky bude o cca 8 ha, včetně stávající figury skládky o cca 10 ha. Plocha, na
které bude realizováno rozšíření skládky, bude rozdělena na 2 etapy. Kubatura odpadů bude
v kazetě č. 1 – 390 000 m3 a v kazetě č. 2 – 590 000 m3.

I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Obec:
Katastrální území:
Mapový list:

Moravskoslezský
Ostrava
Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Hrušov
15 - 432 Ostrava (měřítko 1 : 25 000).

I.4. Obchodní firma oznamovatele
OZO Ostrava s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
62300920

I.6. Sídlo oznamovatele
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice.

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Hodnocení vlivů záměru probíhalo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Pro záměr „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“ byla v květnu 2009
zpracována dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu dle přílohy
č. 4 zákona, která byla předložena na MŽP, OVSS IX Ostrava dne 10. 7. 2009.
Po obdržení výše požadovaných vyjádření byla dokumentace předána dne 10. 8. 2009
zpracovatelce posudku. Dne 18. 9. 2009 byla zpracovatelce posudku doručena dodatečná
vyjádření k dokumentaci a další podklady od oznamovatele.
Komentář ke způsobu vypořádání připomínek k dokumentaci je uveden v
V. „Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci“.

kapitole

Místo připravovaného záměru bylo zpracovatelkou posudku prohlédnuto, byly vedeny nutné
konzultace se zástupcem oznamovatele, autorem dokumentace a příslušnými správními úřady.
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II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace k záměru byla zpracována v květnu 2009 společností AZ GEO, s.r.o., Masná
1493/8, 702 00 Ostrava. Oprávněnou osobou je Ing. Vladimír Rimmel, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 3108/479/opv/93.
Na zpracování dokumentace se dále podíleli:
• Mgr. Zdenek Zálešák (text dokumentace);
• Ing. Luboš Štancl (text dokumentace, rozptylová studie);
• Ing. Dominika Jaroščáková (text dokumentace);
• RNDr. Vladimír Suk (hluková studie);
• MUDr. Ivan Tomášek, MVDr. Jana Jurčíková, Ph.D., Jarmila Schieleová (posouzení
vlivů na veřejné zdraví).
Dokumentace se skládá z titulní strany, 66 stran textu, 16 tabulek, 2 obrázků, 7 fotografií
a 7 příloh. Je členěna dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Posuzovatelka konstatuje, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je po
formální stránce naplněna a splňuje požadavky stanovené dle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Všechny environmentální problémy jsou v dokumentaci zahrnuty
a diskutovány.
Úplnost dokumentace z hlediska věcné náplně jednotlivých kapitol je hodnocena v dalších
částech posudku.
V dokumentaci byla věnována zvýšená pozornost především těm složkám životního prostředí,
které by mohly být předkládaným záměrem nejvíce ohroženy. Podrobně bylo zpracováno
hodnocení vlivu záměru na ovzduší, míru hluku, na faunu a flóru a na veřejné zdraví. Při
zpracování hlukové studie však byly použity vstupní údaje pro období výstavby odlišné než
u rozptylové studie (byly použity vyšší počty nákladních automobilů), podobně se liší např. údaje
o rozšíření plochy v textu dokumentace a v přílohách (v rozmezí 8 až 11 ha), což zbytečně
působí nevěrohodně, neboť v celkovém důsledku tyto nepřesnosti nemají významný vliv na
hodnocení vlivů záměru.
Úroveň dokumentace po formální stránce odpovídá běžné normě, je-li uvážen rozsah
dokumentace. V textu je několik formálních chyb – překlepů, chybné větné stavby, nejasné
odkazy na čísla příloh v přílohách, odkazy na neexistující výrobní podnik (záměr je rozšíření
skládky), případně citace již neplatné legislativy.
Nižší úroveň vykazují grafické (mapové) přílohy v dokumentaci, které jsou pouze 2. Přílohu č. 1
tvoří topografická mapa v měřítku 1 : 25 000, v níž je pouze velmi schematicky vyznačen rozsah
záměru. Bylo by vhodné, protože se v dokumentaci na ně odkazuje, vyznačit alespoň umístění
záměrů „Rozvojová zóna Hrušov“ a „Ostrava Hrušov - Business park“. Druhou mapovou přílohu
tvoří již detailní výkres v měřítku 1 : 2 000, postrádám však v něm vyznačení jednotlivých kazet,
do nichž bude odpad ukládán a které budou budovány v jiných obdobích.
Některé formulace jsou nevhodně zvolené, především při zdůvodnění potřeby záměru v kapitole
B.I.5. s ohledem na připravované Krajské integrované centrum využívání komunálního odpadu
v Moravskoslezském kraji (KIC). Je však nutno podotknout, že dokumentace tohoto záměru byla
Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa

3

Posudek dokumentace záměru

aquatest

zveřejněna v Informačním systému EIA v září 2009. Ovšem závěry zjišťovacího řízení pro tento
záměr byly zveřejněny již 14. 5. 2009.
Kapitoly B.II. a B.III., popisující údaje o vstupech a výstupech, jsou správně členěny na
jednotlivé etapy záměru – výstavba skládky a provoz a údržba skládky, protože především
výstupy do ovzduší a hluk se v těchto fázích budou lišit.
Souhrnně je možno konstatovat, že po formální i věcné stránce je dokumentace v komplexu se
svými přílohami úplná a ve vztahu k vlivům záměru „Rozšíření skládky TKO v Ostravě –
Hrušově, V. etapa“ v této etapě přípravy záměru pro posouzení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu a ukončení procesu
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dostačující. Věcná
a obsahová stránka dokumentace je v podrobnostech komentována v dalších kapitolách posudku.
Celkově lze konstatovat, že je zpracována přehledně a fundovaně.
Připomínky a náměty, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci, týkaly se posuzovaného
záměru a nebylo je možno vyřešit v dokumentaci ani v posudku, jsou standardně řešitelné
v rámci další projektové a organizační přípravy záměru, a to i na základě požadavků
vyplývajících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, při příslušných následných správních řízeních. V tomto smyslu je na ně nahlíženo
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při vyhotovení dokumentace záměru vycházeli její zpracovatelé z informací oznamovatele, kdy
velkou výhodou jsou zkušenosti získané při provozu stávající skládky TKO, z použitých
podkladů uvedených v kapitole D.V., z dlouholetých znalostí problematiky a rekognoskace
terénu. Dále byly využity údaje dostupné na internetu. Lze konstatovat, že použité metody
hodnocení a úplnost vstupních informací jsou, až na drobné výjimky, dostačující pro pokračování
procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Některé informace byly v dokumentaci ne příliš jasně formulovány, proto
zpracovatelka posudku požádala zástupce firmy AZ GEO s.r.o. a zástupce oznamovatele
o schůzku k upřesnění informací uvedených v dokumentaci a poskytnutí dalších podkladů. První
schůzka se uskutečnila dne 23. 9. 2009 a následně proběhla prohlídka lokality dne 1. 10. 2009.
V průběhu října byly zpracovatelem dokumentace dodány požadované dokumenty, z nichž
poslední byl předán v elektronické podobě dne 28. 10. 2009.
Dále byla zpracovatelkou posudku uskutečněna konzultace s pracovníky Magistrátu města
Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany
ovzduší týkající se stížností na provoz stávající skládky a případných pokut, s pracovníky útvaru
hlavního architekta, oddělení územního plánování týkající se pořizování změny územního plánu,
dále s pracovníky Statutárního města Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odboru vnitřních
věcí týkající se trvale žijících obyvatel na území plánovaného rozšíření skládky. Dne 22. října
2009 proběhlo jednání na ČIŽP OI Ostrava, oddělení integrace s Mgr. P. Lapčíkovou ve věci
negativního stanoviska k záměru. Závěry vyplývající z konzultací jsou uvedeny v kapitolách III.
až V. Také byla požádána společnost Povodí Odry, s.p. o informace k záplavovému území
v hodnocené lokalitě.
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Zhodnocení úplnosti dokumentace je provedeno podle jejích částí, zvláštní pozornost je
věnována oddílu dokumentace zabývajícím se vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Kapitola II. je
v textu členěna podle systému předepsaného pro dokumentaci. Kapitoly dokumentace, které
nejsou níže uvedeny, obsahují správné údaje i metody hodnocení a tudíž jsou bez
komentáře. V případě hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 je toto v souladu
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracováno autorizovanou
osobou.
II.2.1. Část B – Údaje o záměru
Základní údaje
B.I.2. – Kapacita (rozsah) záměru
Rozšíření plochy skládky bude o cca 8 ha (včetně stávající části figury skládky cca 10 ha).
Kubatura odpadů: kazeta č. 1 – 390 000 m3, kazeta č. 2 – 590 000 m3.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V příloze č. 5 dokumentace je uvedena plocha rozšíření
11 ha. Podle studie zpracované E. Vojtasíkovou (viz kap. X. Podklady a použitá literatura) bude
rozšíření plochy stávající skládky navýšeno o 7,6 ha, celková plocha včetně stávající figury
skládky bude zaujímat 9,6 ha. Plocha jednotlivých kazet není v dokumentaci uvedena, z objemu
odpadů, které budou na kazety ukládány, předpokládám, že kazeta č. 1 bude mít 3,2 ha, kazeta
č. 2 pak 4,4 ha. Tyto plochy jsou uvedeny i ve výše citované studii a v doplnění informací
investora ze dne 1. 9. 2009 (viz příloha č. 1 posudku).
B.I.3. – Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jsou uvedeny administrativně správní celky, název katastrálního území a vyjmenovány dotčené
parcely. Slovně je popsáno vymezení záměru.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Kontrolou parcel uvedených v dokumentaci a plochy záměru
vyznačené na obrázku č. 2 v dokumentaci s údaji v Katastru nemovitostí vyplývá, že parcela
č. 302/31 je uvedena navíc, naopak chybějí parcely č. 302/38, 1036/1 a 1894. Pro dotčené úřady
a zejména pro veřejnost by bylo vhodné uvést, jak vzdálená je plocha rozšíření skládky od
nejbližší obytné zóny (500 m sz. směrem a 650 m jz. směrem) a slovně vymezené umístění záměru
mohlo být lépe vyznačeno v mapových přílohách dokumentace. V souvislosti s přípravou
posuzovaného záměru je nutné specifikovat údaje o výměrách parcel při řízeních, jejichž cílem
budou navazující správní rozhodnutí.
B.I.4. Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry
Celá uvažovaná plocha rozšíření skládky bude rozdělena na 2 kazety. Je popsána možnost
kumulace se záměry „Rozvojová zóna Hrušov“ a „Ostrava Hrušov - Business park“. Vzhledem
k tomu, že se jedná pouze o pokračování současného provozu skládky ve stejném rozsahu,
nedojde ke změně současného stavu životního prostředí.
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Stanovisko zpracovatelky posudku: V příloze č. 6 „Biologický průzkum“ je uvedeno, že vliv na
ekosystémy v důsledku realizace záměru je nutno hodnotit jako negativní, a to nejen z důvodu
zániku stanovišť vlivem realizace záměru, ale také v kumulaci se záměrem navazujícím, tzn.
výstavbou průmyslové zóny jihozápadně od prostoru záměru, kdy má být zlikvidováno cca 3 000
vzrostlých stromů. Oznámení pro záměr „Rozvojová zóna Hrušov“ bylo zveřejněno 28. 5. 2009.
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 28. 7. 2009 s tím, že záměr bude posuzován podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že bude do dokumentace zapracována řada
požadavků vznesená v rámci zjišťovacího řízení, především z hlediska biologického hodnocení.
Plocha tohoto záměru je cca 35 ha a její součástí je i území uvažované pro rozšíření skládky
TKO. Jak je uvedeno v závěru zjišťovacího řízení, z hlediska ochrany přírody dojde realizací
záměru „Rozvojová zóna Hrušov“ k výrazné negativní změně využití území, a to zejména
likvidací biotopů řady zvláště chráněných druhů, stejně tak jako plošným vykácením vysokého
počtu kvalitních dřevin. Nevhodnost záměru z hlediska vlivu na biotu v dotčeném území je jasně
doložena ve výsledcích biologického průzkumu. Proto je požadováno nové podrobné biologické
hodnocení. Lze tedy konstatovat, že oba záměry se v současné podobě překrývají a je nutná
spolupráce a koordinace obou staveb.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován pouze v jedné variantě – rozšíření stávající skládky TKO o V. etapu. Dle
odhadů bude stávající kapacita skládky za čtyři roky vyčerpána, v současné době je navážen
odpad na IV. etapu skládky. V případě výstavby KIC bude záměr sloužit jako havarijní varianta
pro okamžité odstranění TKO. Dlouhodobý trend v množství ukládání odpadů je setrvalý
a výhledově není očekáván výrazný nárůst vznikajícího odpadu díky zavedenému separovanému
sběru. Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a polohu stávající skládky. Podle
dokumentace je pořizována změna územního plánu, jejímž předmětem je změna využití území
z funkce „lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ na skládku odpadů s následnou rekultivací na
funkci „lesy“.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Vzhledem k tomu, že je v současnosti připravován záměr
výstavby KIC, jehož oznamovatelem je společnost KIC Odpady, a.s., jejímž akcionářem je
i Statutární město Ostrava, mohla být potřeba záměru zdůvodněna podrobněji, neboť se
naskýtají otázky, jak dlouho bude skládka využívána v případě vybudování KIC, nebudou
náklady na udržování skládky po dobu desítek let, kdy bude ukládáno omezené množství odpadu,
ekonomicky nevýhodné? V Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Ostravy ze září
2005 je uvedeno, že domovní odpady budou sváženy na skládku TKO v Ostravě – Hrušově do
doby zprovoznění KIC. Dále je uvedeno, že s ohledem na rozsáhlost projektu KIC je nutné
zároveň usilovat o výstavbu skládky na území města Ostravy. Skládka by měla být rozdělena na
sekce tak, aby bylo možno koordinovat ukončení návozu na etapu k předpokládanému zahájení
provozu KIC. Skládka by měla sloužit k překlenutí období mezi ukončením skládky v Hrušově
(rok 2009) a spuštěním KIC. V období odstávek KIC by sloužila jako záložní možnost ukládání
odpadů pro město Ostravu. Při vybudování skládky na území města Ostravy ušetří občané ročně
cca 40 mil. Kč, protože nebude v ceně za skládkování obsažen zákonný poplatek. Považuji za
výhodnější rozšířit stávající skládku v Ostravě – Hrušově, než budovat novou skládku na jiné
lokalitě, což je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, v němž
se uvádí, že se nemají budovat nové kapacity skládek komunálních odpadů s výjimkou
intenzifikace stávajících skládek. Podle dokumentace EIA pro záměr KIC je uvažováno se
zahájením jeho výstavby v roce 2013 a se zahájením zkušebního provozu v lednu 2015.
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Z množství uloženého odpadu na stávající skládce TKO v Ostravě – Hrušově, uvedeného
v tabulce č. 1 na str. 21 hodnocené dokumentace, vyplývá, že přestože během posledních 5 let
objem ukládaného odpadu klesá, i při uvažovaném průměrném objemu za léta 2006 až 2008
bude kapacita skládky naplněna cca v roce 2013 a je nutné zajistit místo k ukládání odpadu do
roku 2015, kdy by mohlo být zprovozněno KIC. Dne 30. 10. 2009 byl telefonicky kontaktován
pracovník Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta, oddělení územního plánování
Ing. Oldřich Sloboda s dotazem týkajícím se pořizování změny ÚP pro území plánovaného
rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově. Bylo sděleno, že proběhlo zadání změny Územního
plánu č. 2008/08. Dne 22. 10. 2009 bylo Magistrátem města Ostravy obdrženo posouzení návrhu
zadání změny zaslané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Následně proběhne veřejné
projednání. Hlasování rady zastupitelstva o změně ÚP je očekáváno v lednu nebo únoru 2010.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Jsou popsány jednotlivé prvky skládky a jejich technické řešení. Odvodnění provozní
komunikace, která bude mít plochu 0,46 ha, bude do zemního příkopu opevněného tvarovkami.
Jsou navrženy 2 způsoby likvidace dešťových vod, a to ze severní části stejným způsobem jako
u stávající skládky – dešťovou kanalizací s koncovkou ve vodoteči Odra a z jižní části, která
nemá investičně přiměřenou možnost gravitačního odtoku, bude voda odvedena do
projektovaného zásaku.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Této kapitole byla věnována dostatečná pozornost, je
zpracována velmi podrobně a nemám k ní připomínky. K likvidaci srážkových vod z jižní části
rozšíření skládky pouze upozorňuji, že v souladu s legislativou lze srážkové vody z komunikací
zasakovat pouze přes půdní vrstvy, tedy průlehy, příkopy a podobně, kdy dojde k jejich
částečnému předčištění, v zimním období je třeba minimalizovat používání posypových solí a
preferovat mechanické čištění komunikací.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Kazeta č. 1:
Kazeta č. 2:

termín zahájení výstavby –
1/2012
termín ukončení výstavby – 12/2012
termín zahájení výstavby –
1/2015
termín ukončení výstavby – 12/2015.

Stanovisko zpracovatelky posudku: Z uvedených termínů vyplývá, že kazety budou budovány
nezávisle na sobě, což by umožnilo rozdělení záměru do 2 etap s tím, že realizace 2. kazety by
byla zahájena až po vyhodnocení její skutečné potřeby.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí jsou stručně vyjmenována.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Následující správní řízení lze doplnit o rozhodnutí
o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., které vydá Magistrát města
Ostravy, OŽPZ, souhlas se záborem ZPF, které vydá Magistrát města Ostravy nebo KÚ
Moravskoslezského kraje (podle výměry), integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, které vydá KÚ Moravskoslezského kraje, OŽPZ. Během zpracování
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posudku bylo předloženo Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, kterým byla povolena výjimka podle § 56 odst. 1 a odst. 3
písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů živočichů. Dále bylo předloženo Rozhodnutí Správy CHKO Poodří,
kterým byla povolena podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště silně ohrožených živočichů (viz příloha č. 1
posudku). Stávající skládka je provozována na základě integrovaného povolení KÚ
Moravskoslezského kraje č. j. ŽPZ/2800/03/K1/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn
(celkem již 7, poslední byla vydána dne 19. 8. 2009), souhlas k provozování nově rozšířené části
skládky (záměru) bude představovat změnu stávajícího integrovaného povolení, neboť přímo
navazuje na IV. etapu skládky.
Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dotčené parcely jsou vedeny jako orná půda, zahrada, travnaté plochy. Bude třeba provést vynětí
ze ZPF. Na hranici prostoru záměru se nachází VKP – les (pozemek p. č. 302/40). Případné
dotčení VKP, pokud by v důsledku realizace mohlo dojít k jeho poškození nebo zničení či
oslabení, je možné jen na základě závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody.
Záměrem nebudou dotčeny parcely určené k plnění funkce lesa.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Cca 62,7 % dotčených parcel je vedeno jako ostatní plocha.
Přestože 27,6 % parcel náleží do zemědělského půdního fondu, není zde uvedena bonita půd ani
plocha jednotlivých tříd ochrany ZPF. Tyto údaje budou muset být zpracovány v následujících
etapách projektové přípravy záměru. Z hlediska majetkoprávních vztahů je 87 % pozemků, na
nichž má být realizovaný záměr, ve vlastnictví oznamovatele, 9 % pozemků pak ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy a cca 4 % jsou v soukromém vlastnictví (všechny tyto parcely jsou
v místě projektované kazety č. 2).
Z textu kapitoly vyplývá, že není vyloučena možnost dotčení VKP a tedy parcely určené k plnění
funkce lesa. Doporučuji, aby záměr byl realizován tak, že se nedotkne této parcely.
B.II.2. Voda
Zásobování pitnou vodou pro osobní hygienu personálu bude v období výstavby zajištěno
cisternovým vozem. Pro pitné účely se předpokládá i dovoz balené vody. Během provozu
skládky bude zásobování vodou z veřejného vodovodu.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Zajištění kvality pitné vody řeší zákon o ochraně veřejného
zdraví a pro období výstavby bude nutná pro pitné účely balená voda.
Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Jsou popsány hlavní plošné, bodové a liniové zdroje emisí škodlivých látek do ovzduší
a hodnocena zátěž ovzduší CO, NOx a PM10 na základě zpracované rozptylové studie (příloha
č. 4 dokumentace), v jejímž závěru je uvedeno, že vliv záměru bude zasahovat pouze nejbližší
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okolí skládky ve vzdálenosti cca 100 až 200 m a hlavním zdrojem je kogenerační jednotka
spalování skládkového plynu (v případě CO doprava). Imisní příspěvky všech sledovaných látek
budou málo významné a budou nejméně o 1 řád nižší než úroveň imisních limitů platných pro
rok 2010. Je konstatováno, že nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti 900 m
západně od zdrojů znečištění. Protože je zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, jsou navrženy určité požadavky k omezení sekundární prašnosti. Součástí
rozptylové studie bylo i měření pachu současného provozu.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti 500 m sz. od
záměru. Výpočty v rozptylové studii byly rozděleny pro období výstavby a pro cílový stav
(skládkování). Přestože v období výstavby bude počet nákladních automobilů o cca 12 % vyšší
(uvažuji-li údaj z rozptylové studie – 10 nákladních automobilů navíc, v hlukové studii je však
uvažováno s 200 jízdami v areálu), než při provozu skládky, má to u imisních příspěvků NO2
a CO zanedbatelný dopad, neboť do modelu byl zahrnut i provoz na komunikaci č. I/58, který
činí tisíce aut denně. Ve srovnání s původním stavem však při cílovém stavu (provoz skládky
v V. etapě) dojde k navýšení imisního příspěvku o cca polovinu a to v důsledku změn reliéfu
terénu. Požadavky z rozptylové studie budou zahrnuty do návrhu stanoviska.
B.III.2. Odpadní vody
Je popsán stávající stav a stav při provozu záměru z hlediska nakládání s dešťovými vodami,
splaškovými vodami, oplachovou vodou z očisty vozidel a průsakovými vodami. Bilance
odpadních vod vychází ze zkušeností při stávajícím provozu záměru.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Splašková voda v současném stavu činí 550 m3/rok, naproti
tomu spotřeba pitné vody činí 870 m3/rok. Rozdíl je způsoben použitím pitné vody na očistu
vozidel, tato odpadní voda je vedena přes lapol a poté do dešťové kanalizace. Komentář
k navrhované likvidaci srážkových vod je uveden v kapitole B.I.6. V textu jsou uvedeny průtoky
při přívalových deštích pro nerekultivované a rekultivované území. Protože není uvedeno, jak se
k těmto hodnotám dospělo, je třeba v dalších stupních projektové dokumentace výpočty přesně
doložit. Předpokládám, že návrhy odvodnění provozní komunikace i rekultivace záměru
vycházejí ze zkušeností, získaných při provozu stávající skládky, a nejsou chybné.
B.III.3. Odpady
Při výstavbě záměru i při jeho provozování budou produkovány jak ostatní, tak nebezpečné
odpady, odhad množství produkovaných odpadů není uveden.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V tabulce č. 7 (předpokládané odpady vznikající během
výstavby) je chybně uvedena kategorie nebezpečných odpadů 13 01 XX, 13 02 XX a 14 06 03.
V přehledu odpadů, které lze ukládat na skládku podle provozního řádu je uveden odpad
10 02 05 (ostatní kaly), který není součástí Katalogu odpadů. V odstavci, v němž je uveden
seznam odpadů, které nesmějí být ukládány na skládku, je citována již neplatná vyhláška
č. 338/1997 Sb.
B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy
Pro hodnocení hlukové zátěže byla v rámci dokumentace zpracována hluková studie (příloha č. 3
dokumentace), výpočet hladin hluku byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+,
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verze 8.11 s implementovanou novelou metodiky výpočtu dopravního hluku, podle níž nedojde
ani vlivem výstavby 2 nových etap skládky ani vlivem jejich provozu k překročení příslušných
hygienických limitů v ekvivalentních hladinách akustického tlaku.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Se závěry hlukové studie souhlasím. V integrovaném
povolení vydaném pro stávající provoz skládky není dána povinnost měřit intenzitu hluku, pouze
musí být mechanizace na skládce udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo
k nadměrným hlukovým emisím. Ostatní výstupy (vibrace, záření) nejsou zmíněny,
nepředpokládám jejich existenci. Informace o měření pachu jsou uvedeny v rozptylové studii.
B.III.5. Doplňující údaje
Uvedeny jsou údaje o vlivu záměru na zásah do krajiny s tím, že se záměr významněji nedotkne
rekreačního využití krajiny.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Vzhledem ke stávajícímu využití území v prostoru uvažované
2. etapy záměru hodnotím vliv na rekreační využití krajiny jako významný, neboť v současnosti
jsou na této ploše zahrádky. V územním plánu je však tato plocha zařazena do kategorie „lehký
průmysl, sklady, drobná výroba“ a uvažuje se s vybudováním „Rozvojové zóny Hrušov“, v níž je
plánována výstavba pro komerční využití a pro rozšíření skládky TKO Hrušov. Území bylo
vyhlášeno plochou pro asanaci. V současné době je zde vyhlášena stavební uzávěra.
II.2.2. Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Kapitola v dostatečném rozsahu uvádí všechny potřebné informace s výjimkou dvou drobných
nepřesností.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V textu kapitoly uvedená věta o tom, že 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) je
v rozporu s tvrzením uvedeným v příloze č. 6 (Biologické hodnocení), v níž se na str. 18 lze
dočíst, že dojde k plošnému zániku biotopů, které jsou zvláště chráněnými druhy, zjištěnými
biologickým průzkumem, v místě záměru obývány nebo využívány. Postrádám jakékoliv
informace o poddolovaném území a jeho vlivu na stabilitu tělesa skládky. Podle mapy územního
plánu bude záměr situován v území s doznívajícími vlivy důlní činnosti. Ve studii zabývající se
rozšířením skládky (E. Vojtasíková, 2008) je uvedeno, že územím prochází hranice vlivů důlní
činnosti. Západní část zájmové plochy spadá do území s doznívajícími vlivy a východní část do
území dotčeného důlní činností. Podmínky pro případné opatření stavby stanoví IMGE v rámci
řádné projektové dokumentace. Dále je ve studii konstatováno, že v rámci řádné projektové
dokumentace musí být proveden atmogeochemický průzkum pro ověření možného ohrožení
výstupu důlních plynů. Také v dokumentaci není zmíněno, zda záměr leží nebo neleží
v záplavovém území. Záplavové území vodního toku Odra ř. km 10,40 – 34,30 bylo stanoveno KÚ
Moravskoslezského kraje dne 23. 5. 2003 pod č. j. ŽPZ/3559/03, kterým byla zároveň vymezena
aktivní zóna stanoveného záplavového území. Areál záměru se v záplavovém území nenachází.
V provozním řádu stávající skládky je uvedeno (na základě sdělení Povodí Odry, s. p.), že pro
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řeku Odru v prostoru u tělesa skládky Q100 má hodnotu 203,28 až 203,35 m n.m. a pata skládky
leží ve výšce 206 m n.m.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Popsán je současný stav všech složek životního prostředí v dotčeném území.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Celkově je tato kapitola zpracována velmi podrobně
a v dostatečném rozsahu, nejvíce prostoru je správně věnováno fauně a flóře, které budou
záměrem nejvíce ovlivněny. Drobnou výtku mám k použití zastaralých údajů v podkapitole
Klimatické poměry. Charakterizace klimatické oblasti podle E. Quitta (1971) vychází ze starých
klimatologických dat za období let 1901 - 1950 a 1926 – 1950. Lépe je používat klimatickou
regionalizaci založenou na digitálním modelování novějších dat z třicetileté datové řady tzv.
“normálu” z let 1961 – 1990 (Moravec, D., Votýpka, J., 1998). Také údaje týkající se zhoršené
kvality ovzduší jsou zastaralé. V době zpracování dokumentace byly již k dispozici data za rok
2007 ve Věstníku MŽP č. 2/2009. Např. k překročení cílového imisního limitu pro benzen došlo
na podstatně nižší ploše území – 16 % (v dokumentaci je uváděno 57 % území).
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je
uvedeno ve 2 odstavcích s tím, že se jedná o nevyužité území. Je konstatováno, že podzemní
voda v okolí skládky je kontaminována několika jinými zdroji v okolí skládky, ale že nelze
vyloučit ani vliv samotné skládky TKO.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Část území je využívána jako funkční zahrádky. Celkové
zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení by si
zasloužilo větší rozsah vzhledem k tomu, že je záměr projektován do silně ovlivněného území a že
se provádí pravidelný monitoring provozu skládky, z něhož je k dispozici velké množství dat.
V místě záměru je nejvíce negativně ovlivněna kvalita ovzduší, to je však způsobeno dopravou
nesouvisející s provozem skládky. Autor dokumentace nevylučuje ovlivnění kvality podzemní
vody vlivem samotné skládky. Toto závažné konstatování by si zasloužilo bližší komentář.
Z výsledků monitoringu podzemní vody v letech 2004 až 2008, který byl zpracovatelce posudku
poskytnut oznamovatelem, vyplývá, že celkově jsou v lokalitě zvýšené hodnoty chloridů, síranů
a amonných iontů, ve vrtech situovaných na výstupu ze skládky (ve směru proudění podzemní
vody) jsou obsahy amonných iontů a chloridů mírně vyšší. Nebyl však zaznamenán vzestupný
trend, vykazující trvalou dotaci znečištění do podzemní vody. V místě skládky byl ukládán
v II. polovině 20. století odpad bez jakéhokoliv zabezpečení, a proto lze usuzovat, že vyšší obsahy
chloridů a amonných iontů jsou toho důsledkem. Stávající provozovaná skládka splňuje
z hlediska zabránění šíření znečištění z tělesa skládky do horninového prostředí všechny
požadavky, dané příslušnými normami. Také nové 2 etapy skládky, projektované v rámci záměru,
budou vybudovány tak, že bude vyloučeno negativní ovlivnění podzemní vody. Pro celkové
hodnocení záměru je důležité, že se jedná o rozšíření stávající skládky v okrajové části města
mimo zástavbu a provozem záměru nebude překračováno současné zatížení dotčeného území
z hlediska kvality životního prostředí. Navíc po ukončení skládkování a následné rekultivaci na
les vznikne z hlediska přírody a krajiny nový hodnotný biotop.
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II.2.3. Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Podle autora dokumentace jsou nejzávažnějšími, nikoliv však nadlimitními vlivy:
- vlivy na faunu (včetně dosud zjištěných ZCHD) a flóru;
- vlivy na ekosystémy;
- zábor zemědělské půdy;
- vliv na krajinu (bude dočasný, po rekultivaci se bude areál jevit v krajině i jako relativně
přirozený prvek).
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno odborně způsobilou osobou.
Stanovisko zpracovatelky posudku: S hodnocením míry významnosti vlivů se lze ztotožnit.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
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 současnému stavu nezmění. V oblasti kolem ulice Bohumínské v Hrušově
může trvale docházet k silnému obtěžování obyvatel hlukem především v důsledku
dominantního vlivu provozu na komunikaci č. I/58 (cca 10 443 průjezdů osobních automobilů
denně). V posuzovaných obytných zónách se nepředpokládá obtěžování zápachem ze skládky,
nepředpokládají se zdravotní rizika související s úniky kontaminovaných vod ze skládky
a nepředpokládá se významnější psychosociální ani sociokulturní dopad vzhledem ke
skutečnosti, že skládka se nachází ve větší vzdálenosti od rezidenční zástavby v lokalitě určené
pro průmyslovou činnost.
Stanovisko zpracovatelky posudku: S hodnocením dokumentace je možno souhlasit. Z hlediska
hlukové zátěže je vliv ze skládky neporovnatelný s vlivem z dopravy na komunikaci č. I/58 (cca 7
průjezdů osobních automobilů za minutu!). Vzhledem k tomu, že v současnosti je skládka
provozována v rozsahu odpovídajícímu i pro hodnocený záměr, lze vycházet ze zkušeností
získaných při stávajícím provozu. V integrovaném povolení vydaném pro stávající skládku však
není nařízeno žádné měření parametrů, týkajících se životního prostředí, s výjimkou monitoringu
podzemních vod. Z hlediska kvality ovzduší bylo provedeno dne 14. 8. 2006 jednorázové měření
pachových imisí, pouze v jednom ze 3 vzorků byly pachové imise postřehnutelné, průměrná
hodnota koncentrace pachových látek byla pod detekčním limitem olfaktometru. Další měření již
nebudou prováděna. V posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví (příloha č. 5 dokumentace) se
vycházelo z modelových výpočtů jednotlivých studií (hluková a rozptylová) a skutečné vlivy
mohou být odlišné. Proto doporučuji provést v průběhu přípravy a realizace záměru měření,
která zhodnotí, zda dochází k překračování limitních koncentrací z hlediska hluku a kvality
ovzduší. Pokud budou tyto překračovány, bude zpracováno aktualizované hodnocení zdravotních
rizik osobou s příslušným oprávněním. Navíc budou navrženy v preventivních opatřeních
činnosti, které omezí prašnost. Posuzování zdravotních rizik souvisejících s úniky
kontaminovaných vod ze skládky považuji za nerelevantní, neboť v samotném posouzení vlivu
záměru na veřejné zdraví (příloha č. 5 dokumentace) je uvedena rozdílná interpretace
v jednotlivých kapitolách. Uvažuje se s tím, že za určitých okolností může docházet k únikům
vody ze skládky do okolí a ke kontaminaci zdroje povrchových a podzemních vod, ovšem v další
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kapitole se to vylučuje konstatováním, že se nepředpokládají úniky skládkových vod z tělesa
skládky do okolí a následná kontaminace podzemních vod, hodnocený scénář je tedy nereálný.
K úniku skládkové vody do horninového prostředí by mohlo dojít pouze v případě havárie, po níž
by následovala okamžitá sanace. Navíc bude během realizace, provozu a rekultivace záměru
prováděn podrobný monitoring kvality podzemní vody. Nezanedbatelným aspektem pro
hodnocení vlivu záměru je i to, že na stávající provoz skládky nebyly z řad obyvatelstva vzneseny
žádné stížnosti, nedošlo k žádné havárii a nebyly uděleny žádné pokuty (sdělení vedoucího
oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, OOŽP MMO Ing. V. Dobeše, CSc.).
Z hlediska socioekonomických faktorů není hodnocen dopad na stávající zahrádky.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Podle výkresové dokumentace budou parcely, na nichž jsou
v současnosti zahrádky a na kterých má být záměr vybudován, od majitelů vykoupeny, takže tento
faktor v případě, že budou vykoupeny, není relevantní. Ovšem není jisté, zda všichni majitelé
těchto parcel budou s prodejem svých pozemků souhlasit, to je však mimo rámec posuzování. Při
terénním šetření na lokalitě bylo zjištěno, že některé zahradní chatky jsou obývány. Podle sdělení
vedoucího oddělení civilněprávní činnosti městského obvodu Slezská Ostrava Bc. Karla
Kosmáka na území plánovaného rozšíření skládky TKO nejsou evidováni žádní trvale žijící
obyvatelé.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Na základě rozptylové studie zpracované dle platné metodiky bylo konstatováno, že vlivy na
kvalitu ovzduší budou zasahovat pouze nejbližší okolí skládky do 100 až 200 m a hlavním
zdrojem je kogenerační jednotka spalování skládkového plynu. Provoz záměru sám o sobě
nemůže způsobit překračování imisních limitů ani významně zhoršit kvalitu ovzduší v okolí.
Stanovisko zpracovatelky posudku: S uvedenými závěry lze souhlasit.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Na základě výsledku výpočtu modelu hlukového zatížení (příloha č. 3) je konstatováno, že
nedochází k překročení hygienických limitů pro dopravní hluk ani pro hluk ze stacionárních
zdrojů při stávajícím provozu skládky a ani nedojde v žádné etapě záměru za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7 v příloze č. 3 (veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní době
a skládka bude provozována pouze v denní době). Záměr nehodnotí vliv jiných fyzikálních nebo
biologických charakteristik.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Hlučnost je zpravidla veřejností vnímána jako
nejvýznamnější nepříznivý vliv působený jakýmkoliv záměrem. Se závěry hlukové studie, která
byla zpracována standardním způsobem, souhlasím. Vzhledem k tomu, že je provozována
stávající skládka a vliv na hlukovou situaci bude při provozu záměru stejný, mohlo být
provedeno skutečné měření hlukového zatížení, kterým by se podpořily výsledky hlukové studie.
Dokumentace se hodnocením jiných fyzikálních (záření a elektromagnetického vlnění) nebo
biologických vlivů nezabývá, ze zkušeností z jiných záměrů tohoto typu je nepředpokládám.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Pro zhodnocení vlivu záměru na přirozený režim podzemních a povrchových vod nebyl
zpracován samostatný posudek. Vlivy na vody budou málo významné. Nově projektovaná
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skládka bude zabezpečena proti úniku znečištění do podzemní vody. Z hlediska využívaných
vodních zdrojů je konstatováno, že záměr nezasahuje do stávajících vymezených ochranných
pásem zdrojů využívaných pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Tato kapitola je velmi stručná, přestože v kapitole C.2. bylo
konstatováno, že se nedá vyloučit vliv stávající skládky na kontaminaci podzemní vody (viz.
stanovisko ke kapitole C.3.) a přestože je k dispozici řada dat z monitoringu kvality podzemní
vody prováděném v rámci provozu skládky. Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za
běžného provozu žádný vliv na kvalitu podzemní vody na lokalitě ani v jejím širším okolí, neboť
dno skládky bude zcela izolováno od svého podloží, a to dvojnásobnou bariérou proti průniku
skládkových vod do podloží skládky – minerálním těsněním o tloušťce min. 0,5 m po zhutnění
a fólií o tloušťce 1,5 mm, odolávající korozním účinkům průsakových vod. Umístění spodního
líce těsnění bude min. 1,0 m nad maximální hladinou podzemní vody.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na půdu jsou popsány velmi stručně, v jedné větě je uvedeno, že se jedná o dočasný nebo
trvalý zábor ZPF, v následující větě se pak píše jen o trvalém záboru (což je správně). Zda bude
oznamovatel zasahovat do pozemků určených k plnění funkce lesa není uvedeno, přestože
v kapitole B.II.1. Půda uvádí, že nelze vyloučit případné dotčení VKP – les na parcele č. 302/40.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Negativní vliv na půdu je relativně malý, protože cca 62,7 %
dotčených parcel je vedeno jako ostatní plocha a pouze 27,6 % parcel náleží do zemědělského
půdního fondu (tj. 2,2 ha). Po ukončení provozu skládky bude provedeno v rámci rekultivace
zalesnění většiny plochy záměru a pozemky budou zařazeny do PUPFL, čímž dojde oproti stavu
při budování a provozu skládky k jejich výraznému zhodnocení a ke zvýšení ekologické stability
území. Z textu dokumentace lze vyvodit, že dojde k zásahu do pozemků do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa, proto oznamovatel musí požádat o souhlas s dotčením ochranného pásma, přičemž
bude respektovat podmínky takto uděleného souhlasu.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Také tato kapitola je velmi stručná. Postrádám jakoukoliv
zmínku o existenci poddolovaných území v místě záměru a případném vlivu na sedání tělesa
skládky. Při jednání s oznamovatelem bylo doloženo, že jsou prováděna geodetická měření
sesedání a změny tvarů tělesa stávající skládky s četností 1x ročně (požadavek stanovený
v integrovaném povolení), sedání nebylo prokázáno. Ve znaleckém posudku (P. Benkovič, 2009)
je uvedeno, že jsou vlivy důlní činnosti odeznělé, ovšem podle studie E. Vojtasíkové (2008) spadá
východní část do území dotčeného důlní činností a podmínky pro případná opatření stavby
stanoví IMGE v rámci řádné projektové dokumentace.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměrem bude ovlivněna fauna záborem stávajících stanovišť, fyzickou likvidací méně
pohyblivých druhů včetně ZCHD. Dále bude ovlivněna populace běžných druhů i ohrožených
druhů. Vliv na flóru je hodnocen jako méně významný. Vliv na ekosystémy je hodnocen jako
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negativní, a to nejen z důvodu zániku stanovišť, ale také v kumulaci se záměrem navazujícím,
tzn. výstavbou průmyslové zóny jihozápadně od prostoru záměru.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Formulace vychází z velmi kvalitně a podrobně
zpracovaného biologického hodnocení (příloha č. 6 dokumentace) a akceptuji je. Je nezbytně
nutné v jednotlivých etapách realizace záměru dodržet podmínky stanovené v rozhodnutích KÚ
Moravskoslezského kraje a Správy CHKO Poodří (viz. kapitola B.I.9. a příloha č. 1 posudku).
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Protože se záměr nachází v těsném kontaktu se stávající skládkou, neovlivňuje významněji
prostupnost krajiny. Rekultivovaný areál se bude jevit v krajině i jako relativně přirozený prvek.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Kapitola je velmi stručná a ne úplně přesně hodnotí vlivy na
krajinu, neboť stávající skládku chápe jako původní součást krajiny, což není pravda. Po
ukončení skládkování vznikne nový vystouplý novotvar na ploše cca 30 ha, který ovlivní krajinný
ráz a chápat ho i jako relativně přirozený prvek je odvážné. Lze však konstatovat, že negativně
bude ovlivněna estetická kvalita území v době ukládání odpadů, po provedení rekultivace bude
působit těleso skládky podstatně příznivěji. Opatření, která zajistí provedení nejvhodnějšího
způsobu rekultivace z krajinářského hlediska, by měla být zpracována odbornou firmou
v projektové dokumentaci skládky předkládané v následných správních řízeních.
D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Tyto vlivy jsou hodnoceny jako nevýznamné. Nelze vyloučit možnost archeologického nálezu
v průběhu zemních prací, a proto bude nutný archeologický dohled.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze s popisem
souhlasit.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Je konstatováno, že záměr nebude zdrojem přeshraničních vlivů. Studie zpracované v rámci
dokumentace vylučují významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva v důsledku realizace
záměru. Biologické hodnocení nevyloučilo negativní vlivy záměru, a proto v něm byla navržena
zmírňující opatření. Ovlivnění realizací záměru jsou akceptovatelná.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V zásadě chybí jakákoliv metodika hodnocení významnosti
vlivů. Hodnocení se omezuje na obecné prohlášení. S hodnocením významnosti vlivů je možné
polemizovat (nebyl zmíněn vliv na ZPF, i když v kapitole D.I.5. je hodnocen), přesto souhlasím
s tím, že negativní vlivy záměru je možno omezit realizací navržených opatření a splněním
podmínek uvedených v dokumentaci. Souhrnně lze záměr hodnotit s ohledem na negativní vlivy
na faunu a ekosystémy jako podmínečně akceptovatelný.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
V kapitole je uvedeno, že záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů, dále jsou vyjmenovány události, které lze ve smyslu provozního řádu
stávající skládky považovat za havárii:
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a)
b)
c)
d)
e)

vznik požáru;
únik kontaminovaných vod;
porušení stability tělesa skládky;
přeplnění jímky průsakových vod;
únik ropných látek z mobilních prostředků, mechanizace nebo skladového prostředku.

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění
pozdějších předpisů.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Během provozování stávající skládky (po dobu cca 15 let)
není evidována žádná havárie, nebyla udělena žádná pokuta vyplývající z porušování legislativy
v oblasti životního prostředí.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření k prevenci nebo vyloučení či snížení nepříznivých vlivů je členěno podle jednotlivých
etap realizace záměru – před a během výstavby a při provozu. Nepředpokládá se potřeba žádných
kompenzačních opatření.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Návrh opatření je možno pokládat za jeden
z nejdůležitějších výstupů dokumentace. Připomínky k navrženým opatřením uvádím v kapitole
IV. posudku. Kompenzační opatření jsou taková technická opatření, která vedou k vyrovnání
negativních účinků záměru, a nepovažuji je v daném případě za nutná.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Popsány jsou metodiky použité v jednotlivých přílohách a hlavní použité podklady.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Zpracovatel dokumentace vycházel při hodnocení vlivů
záměru z informací a materiálů poskytnutých oznamovatelem, z platné legislativy
a z dlouholetých znalostí a rekognoskace terénu. V dokumentaci jsou až na drobné výjimky
uvedeny reálné a správné údaje. Použité metodiky jsou standardní a lze je v daném případě
považovat za odpovídající.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
S ohledem na charakter záměru a jeho budoucí provoz byl k dispozici dostatek informací pro
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Bez připomínek. Požadované doplnění projektové
dokumentace záměru vyplývající z návrhu stanoviska bude provedeno v navazujících správních
řízeních.
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II.2.4. Část E – Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení.
II.2.5. Část F – Závěr
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně
vylučující realizaci záměru ve vybrané lokalitě. Ve všech hodnocených složkách životního
prostředí a zdraví obyvatelstva jsou vlivy záměru celkově malé a akceptovatelné, v rámci
příslušných zákonných limitů.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Požadavky na formu i obsah této kapitoly byly naplněny.
Údaje obsažené v závěru odpovídají obsahu zjištění v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí
provedeného v dokumentaci s výjimkou hodnocení vlivu záměru na faunu a ekosystémy, které
nepovažuji za malé, ovšem jsou akceptovatelné. Se závěrem dokumentace zpracovatelka posudku
souhlasí, pokud budou splněny podmínky, uvedené pro fázi přípravy, realizace a provozu,
v návrhu stanoviska.
II.2.6. Část G – Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Na přibližně jeden a půl stránce je uveden stručný výtah nejdůležitějších údajů z dokumentace.
V úvodu je popsána technologická stránka řešení záměru. Nejzávažnějším vlivem je vliv na
faunu a ekosystémy. Tento negativní vliv bude zmírněn opatřeními navrženými v biologickém
hodnocení. Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné podstatné vylučující kritérium, které by
mohlo být důvodem k nerealizování záměru.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Požadavky na formu i obsah této kapitoly byly naplněny.
S textem kapitoly zpracovatelka posudku souhlasí.
II.2.7. Část H – Přílohy
Dokumentace obsahuje 7 příloh. Jak již bylo uvedeno výše, jsou odborné studie dobře, podrobně
a pečlivě zpracovány, na potřebné úrovni až na drobné výjimky v hlukové a rozptylové studii
a vyčerpávají danou problematiku.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložena byla pouze jediná varianta záměru, kterou je z hlediska vlivů na životní prostředí
možno srovnávat pouze s hypotetickou referenční nulovou variantou bez činnosti. Ta je
pochopitelně šetrnější k životnímu prostředí v místě záměru, nedovoluje však posoudit vlivy,
které vzniknou na jiném místě při ukládání odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření
stávající skládky, budou v době provozování záměru vlivy na životní prostředí stejné jako
v současnosti s výjimkou ovlivnění fauny a ekosystému. Při výstavbě záměru dojde
k nepatrnému negativnímu ovlivnění životního prostředí, které bude mít krátkodobý charakter
(doba výstavby každé etapy skládky se uvažuje 1 rok) a míra vlivu je zanedbatelná. Z toho
důvodu je možno pokládat zpracování jediné varianty předložené k posouzení vlivů na životní
prostředí za dostatečné.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice České republiky.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické řešení odpovídá účelu záměru. Technické řešení záměru je v dokumentaci
popsáno dostatečným způsobem a respektuje požadavky na omezení, popřípadě vyloučení
negativních vlivů na životní prostředí při ukládání odpadu.
Jak vyplývá z dokumentace, nebyly shledány při jejím zpracování tak závažné negativní vlivy
záměru na životní prostředí, které by vyloučily jeho realizaci. V dokumentaci jsou uvedena
opatření, která by měla zaručit provedení záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí. Další opatření jsou navržena v předkládaném posudku. Záměr – rozšíření
plochy stávající skládky je uvažován ve 2 plošně i časově oddělených etapách – kazeta I a II.
Jediné složky, které budou významněji ovlivněny – fauna a ekosystémy – se týkají především
II. kazety, neboť v polovině prostoru I. kazety již probíhají terénní úpravy schválené příslušnými
správními úřady. Z hlediska účelnosti záměru je potřebnost II. etapy relativizována, neboť pokud
bude vybudováno plánované Krajské integrované centrum využívání komunálního odpadu
v Moravskoslezském kraji, nemusí být II. kazeta dostatečně naplněna. Proto doporučuje
zpracovatelka posudku rozdělit realizaci záměru do 2 samostatných etap s tím, že nejdříve bude
vybudována I. kazeta a před uvažovaným zahájením výstavby II. kazety (leden 2015) bude
provedeno vyhodnocení potřeby této kazety a bude rozhodnuto o tom, zda bude nebo nebude
vybudována.
Technické řešení záměru je z hlediska míry zatěžování životního prostředí na standardní úrovni
a je společensky i environmentálně přijatelné. Pokud budou respektovány podmínky, které jsou
uvedeny v návrhu stanoviska příslušného úřadu, nepředpokládá zpracovatelka posudku trvalý
významný negativní vliv na některou ze složek životního prostředí, popřípadě na
environmentální systém jako celek nebo na veřejné zdraví.
Zahájení provozu je vázáno podle zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
na získání integrovaného povolení.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr bude mít jisté negativní vlivy na životní prostředí. V dokumentaci jsou
navržena opatření pro omezení, případně vyloučení těchto nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí. Opatření jsou členěna podle jednotlivých etap realizace záměru na opatření před
a během výstavby a při provozu. Kompenzační opatření nejsou navrhována.
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Stanovisko zpracovatelky posudku: Protože byla opatření pro fázi přípravy a fázi realizace
sloučena, považuji za nutné v návrhu stanoviska příslušného úřadu provést členění navržených
opatření pro fázi přípravy, pro fázi výstavby (realizace) a fázi provozu (včetně rekultivace
skládky). Některá opatření jsou dána zákonnými předpisy, přesto budou v návrhu stanoviska
příslušného úřadu ponechána, protože je zpracovatelka posudku považuje za důležitá a nelze
vyloučit nechtěné opomenutí. Opatření uvedená v dokumentaci, která jsou vyřazena z důvodu
jejich nerelevantnosti, nebo budou v návrhu stanoviska příslušného úřadu přeformulována
a doplněna, jsou označena podbarvením. V návrhu stanoviska tedy budou uvedena revidovaná
opatření z dokumentace a dále opatření, která vyplynula z vyjádření k dokumentaci a z posouzení
v rámci zpracování posudku. Kompenzační opatření nejsou v dokumentaci navrhována
a zpracovatelka posudku je také nepovažuje za nutná.
IV.1. 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.
Kácení dřevin je třeba provést v období mimo vegetaci, tj. od 30. 9. do 31. 3.
Náhradní výsadba bude provedena dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
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 lit.), 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.
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-

-

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 č. 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.

Stanovisko zpracovatelky posudku: Opatření „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.“ bylo zkráceno, neboť v dokumentaci po něm následoval výčet
všech dotčených paragrafů těchto předpisů. Další 2 vyznačená „opatření“ jsou věty opsané
z biologického hodnocení a jsou nerelevantní, neboť se v nich nic nenavrhuje, resp. kácení zeleně
v mimovegetačním období je navrženo výše. Poslední opatření spadá do oblasti pracovního
prostředí a ubytovny a zdravotní střediska nejsou v dokumentaci nikde zmíněna.
IV.2. Opatření při provozu
Preventivní opatření:
-

zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření v celém prostoru skládky;
zákaz skládkování odpadu s neznámým obsahem (láhve, plechovky, apod.);
vizuální kontrola vysypávaného odpadu;
zákaz otevírání stávajícího odvalu.

Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj.:
-

aktualizovat pracovní instrukce;
řídit se havarijními plány;
zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků;
během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění bezpečnosti
provozu;
nakládat s odpady dle platné legislativy, zejména podle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon
o odpadech), v platném znění;
provádět pravidelné kontroly zařízení, s cílem předejít haváriím a výjimečným stavům;
kontrola skládkového plynu;
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:
• datum a čas odběru vzorků;
• druh vzorkování (zkrácené, rozšířené, apod.);
• teplotu vzduchu;
• povětrnostní podmínky;
• kdo odebral vzorek;
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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.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Jak je uvedeno v dokumentaci, jsou navržená opatření
stanovena v provozním řádu, protože jsou důležitá, lze je v návrhu stanoviska ponechat.
Nerelevantní je však v opatřeních uvádět, jak má být prováděn monitoring. Rozsah monitorování
musí být vzhledem k rozšíření skládky aktualizován (bude požadováno v návrhu stanoviska).

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Posuzovatelce bylo k dokumentaci postoupeno celkem 9 vyjádření dotčených správních úřadů
nebo jejich odborů:
1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí;
2. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy
komunikací, zeleně a hřbitovů;
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů;
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě;
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava;
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ.
V dalším textu jsou vypořádána všechna vyjádření k dokumentaci. Stručně je popsána podstata
vyjádření a konstatován souhlas nebo nesouhlas s realizací záměru. V případě konkrétních
negativních připomínek ve vyjádřeních jsou tyto opsány doslovně, pokud by tím utrpěla
srozumitelnost textu, jsou shrnuty. Stanovisko zpracovatelky posudku k připomínkám uvedeným
v jednotlivých vyjádřeních je uvedeno kurzívou vždy za konkrétní připomínkou nebo
požadavkem.
Úplné znění všech komentovaných vyjádření je dokladováno v příloze č. 1 posudku.
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
k dokumentaci vyjádřili:
1.

Magistrát
města
Ostravy,
odbor
ochrany
životního
prostředí
(č. j.
OŽP/004412;004433/09/Bey ze dne 17. 7. 2009) dává kladné vyjádření. Stanovisko
nevyžaduje komentář.
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2.

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy
komunikací, zeleně a hřbitovů (č. j. SLE 1251/09/TSKZaH/Boř ze dne 24. 7. 2009) nemá
k předmětnému záměru závažné připomínky. Stanovisko nevyžaduje komentář.

3.

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů (č. j. 53115/ENV/09 ze dne 31. 7. 2009)
sděluje, že v dokumentaci není uvedeno, zda je záměr v souladu se závaznou částí Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Za předpokladu, že nakládání s odpady
ve všech částech realizace záměru bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor odpadů k výše uvedenému záměru
další připomínky. Záměr je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje z roku 2004. V Plánu odpadového hospodářství Statutárního města
Ostravy ze září 2005 je uvedeno, že domovní odpady budou sváženy na skládku TKO
v Ostravě – Hrušově do doby zprovoznění KIC. Dále je uvedeno, že s ohledem na rozsáhlost
projektu KIC je nutné zároveň usilovat o výstavbu skládky na území města Ostravy. Skládka
by měla být rozdělena na sekce tak, aby bylo možno koordinovat ukončení návozu na etapu
k předpokládanému zahájení provozu KIC. Skládka by měla sloužit k překlenutí období mezi
ukončením skládky v Hrušově (rok 2009) a spuštěním KIC. V období odstávek KIC by
sloužila jako záložní možnost ukládání odpadů pro město Ostravu.

4.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (č. j. 1982/740/09 ze dne 5. 8. 2009)
souhlasí se záměrem a podmiňuje svůj souhlas dodržením legislativních požadavků ochrany
vod. Dále je ve vyjádření poukázáno na požadavky vyplývající z ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou stanoveny v metodickém pokynu MŽP č. OOLP/1067/96 ze dne
12. 6. 1996, na skutečnost, že pro povolení provozu záměru bude třeba změnit stávající
integrované povolení a na některé nesrovnalosti v textu dokumentace. Uvedené požadavky
budou zahrnuty v návrhu stanoviska v opatřeních pro fázi přípravy, pro fázi výstavby
(realizace) a fázi provozu (včetně doložení výpočtů pro odvádění srážkových vod
z provozních komunikací a rekultivované skládky a vstupních hodnot intenzity přívalového
deště).

5.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č. j. 2885/820/09 ze dne
3. 8. 2009) považuje záměr za akceptovatelný za předpokladu striktního dodržování zásad
omezujících vznik prašnosti, které jsou uvedeny v kap. B.III.1 a dále má následující
připomínky:
- Na str. 24 a 29 dokumentace je u přehledu platných imisních limitů uvedeno, že jsou
tyto limity platné pro cílový rok 2010, což není pravda. Datum 1. 1. 2010 je stanoveno
pouze jako termín dosažení imisního limitu pro maximální hodinové a průměrné roční
koncentrace NO2 a průměrné roční koncentrace benzenu (od tohoto data je mez
tolerance daných imisních limitů nulová). Uvedená chyba je formálního charakteru
a nemá vliv na výsledky rozptylové studie.
- V tab. č. 6 na str. 26 dokumentace jsou maximální imisní příspěvky chybně přímo
srovnávány s imisním limitem. Do zhodnocení musí být zahrnuto imisní pozadí dané
lokality. Teprve součet nově vzniklých příspěvků a imisního pozadí může být srovnáván
s imisními limity stanovenými v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Charakteristiky
imisního pozadí jsou uvedeny až v přílohách dokumentace (rozptylové studii), ačkoliv
jde o důležitou informaci, jež by měla být v kapitole B.III.1 uvedena. Také v grafických
přílohách v rozptylové studii by měl být v legendě uveden součet imisního pozadí
s příspěvky záměru a nikoliv izolinie samotných příspěvků a izolinie imisního limitu.
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Uvedená chyba je formálního charakteru a i když nemá vliv na výsledky rozptylové
studie, snižuje důvěryhodnost tohoto dokumentu.
Tvrzení na str. 26 dokumentace, že navržená výstavba V. etapy nebude mít negativní
vliv na imisní situaci v modelované oblasti, neodpovídá hodnotám imisních příspěvků
uvedených v tab. č. 6. K mírnému ovlivnění lokální imisní situace tedy rozšířením
současné skládky dojde, ale obytné zástavby se tato změna takřka nedotkne.
Interpretace výsledků rozptylové studie byla diskutována s jejím autorem. Ve srovnání
s původním stavem při cílovém stavu (provoz skládky v V. etapě) dojde k navýšení
imisního příspěvku o cca polovinu a to v důsledku změn reliéfu terénu, ovlivnění imisní
situace bude mít pouze lokální charakter v těsné blízkosti záměru. Požadavky
z rozptylové studie na omezení sekundární prašnosti budou zahrnuty do návrhu
stanoviska.

6.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (č. j.
HOK/OV-6706/215.1.2/09 ze dne 5. 8. 2009) ve svém vyjádření závěr dokumentace
akceptuje. Stanovisko nevyžaduje komentář.

7.

ČIŽP, OI Ostrava (č. j. ČIŽP/49/IPP/0912758002/09/VPL ze dne 17. 8. 2009) nesouhlasí
s realizací záměru v předložené variantě a má tyto zásadní připomínky:
- Z hlediska ochrany ovzduší bude nutné aktualizovat provozní řád o nově vzniklé
uskladňovací plochy a technické zabezpečení pro jímání skládkového plynu a jeho
využití. Bylo by vhodné zvážit i případné rozšíření plochy pro kompostárnu, která je
součástí stávající skládky tak, aby se v lokalitě snížil počet malých kompostáren
z důvodu pachového zatížení oblasti. Požadavek na aktualizaci provozního řádu bude
uveden v opatřeních pro fázi provozu v návrhu stanoviska. Podle sdělení zástupce
oznamovatele je kapacita stávající kompostárny dostatečná, neboť je využívána cca
z 60 % a nepředpokládá se navýšení objemu materiálu zpracovávaného v kompostárně.
Ostatní kompostárny v regionu jsou ve vlastnictví soukromých subjektů (viz tabulka
níže) a nelze tedy regulovat jejich provoz.
Provozovna

Ostrava
Hospodářský dvůr
TS
Vratimov

Vlastník
kompostárny
Technické služby,
a.s. Slezská Ostrava,
IČ: 47674725
Lesotechnika Zdeněk Hečko

Ostrava - Hrušov

OZO Ostrava s.r.o.,
IČ: 62300920

Ostrava - Přívoz

Sadové úpravy a
ekol. stavby s. r. o.
IČ: 47973102

-

Adresa
kompostárny
Slezská Ostrava, Čs.
Armády 20
Vratimov u Ostravy,
Nová 513/ 9
Ostrava – Hrušov,
ul. Bohumínská, v
areálu skládky
odpadu (záměru)
Ostrava-Přívoz, v
areálu kalových polí
staré ÚČOV

Technologie

Předpříprava

boxové zařízení

ne

na volné ploše
silážní žlab

ne

na volné ploše

nesděleno

na volné ploše

ne

Z hlediska ochrany přírody realizací záměru dojde k plošnému zániku biotopů jak
běžných, tak zvláště chráněných druhů (ZCHD). Vzhledem k plánovanému záměru
Rozvojové zóny v Hrušově, který bezprostředně navazuje na území plánovaného
rozšíření skládky a při němž dojde opět k rozsáhlé likvidaci biotopů, nepovažuje za
dostatečné opatření vyřízení výjimek ze zákazů u ZCHD. Navrhovaná opatření
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spočívající v kácení zeleně v mimovegetačním období sice zamezí přímé likvidaci
hnízdících ptáků, nicméně toto opatření neřeší základní problém tohoto záměru, kterým
je naprostá „sterilizace“ rozsáhlého území s výskytem ZCHD, množstvím kvalitní
vzrostlé zeleně a potenciálem dosažení sukcesního stádia typického lužního lesa. Dle
ČIŽP nelze považovat realizaci záměru za jedinou variantu pro využití předmětného
území. Tato námitka je oprávněná. Ovšem, i kdyby se nerealizoval posuzovaný záměr,
probíhá současně hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Rozvojová zóna
Hrušov“ (kód záměru MSK 1274), který uvažuje s využitím daného území - od z. okraje
stávající skládky po Bohumínskou ulici na západě a severu - pro komerční využití.
I v tomto případě by realizací záměru došlo k výrazné negativní změně využití území,
a to zejména likvidací biotopů řady zvláště chráněných druhů, stejně tak jako plošným
vykácením vysokého počtu kvalitních dřevin na ploše 35 ha. Na druhou stranu
v současnosti na 1,6 ha (z 9,6 ha celkové plochy posuzovaného záměru rozšíření
skládky TKO) již probíhají terénní úpravy v areálu OZO Hrušov, které byly povoleny
územním rozhodnutím č. 8/09 ze dne 16. 1. 2009 vydaným Magistrátem města Ostravy,
odborem stavebně správním pod č. j. Správ/ÚSŘ/3822/ 08/Vlt. Jedná se o úpravu reliéfu
území z důvodu umístění zemin a materiálu pro překrývání a rekultivaci skládky, pro
závěrečnou biologickou rekultivaci skládky TKO a pro vyrovnání terénu pro
průmyslovou zónu Hrušov. Na této ploše je uvažováno s vybudováním kazety I
plánovaného záměru, jejíž rozloha má být cca 3,2 ha. Lze tedy konstatovat, že v 50 %
území kazety I již došlo k negativnímu ovlivnění fauny a ekosystému. V tomto prostoru
(částečně v místě stávající skládky a částečně v místě plánované kazety I) se nachází
i lokální biokoridor č. 522, který je však v daném úseku v současnosti nefunkční.
Z hlediska záměrů uvažovaných pro hodnocené území – rozšíření skládky nebo
vybudování rozvojové zóny s komerčním využitím, dojde v obou případech
k negativnímu ovlivnění fauny a ekosystému. Ovšem po ukončení provozu skládky
a následné rekultivaci, během které budou pozemky zalesněny, budou tyto výrazně
zhodnoceny a bude zvýšena ekologická stabilita území, což v případě vybudování
rozvojové zóny nenastane. Nezanedbatelným aspektem při posuzování akceptovatelnosti
záměru jsou rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje a Správy CHKO Poodří, kterými
byly pro záměr vydány výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů, resp. zvláště chráněných silně ohrožených živočichů (příloha č. 1),
v nichž tato povolení byla zdůvodněna ostatními naléhavými důvody s výrazně
převažujícím veřejným zájmem včetně těch, které jsou sociální a ekonomické povahy, jež
mají příznivé důsledky pro životní prostředí. Veřejným zájmem je nesporně situace, kdy
bude naplněna kapacita stávající skládky a nebude vybudováno jiné místo pro
odstraňování odpadů (např. KIC, viz níže). Jako vhodné řešení se jeví rozdělení záměru
na 2 etapy, s tím, že bude nejdříve vybudována kazeta I. K realizaci kazety II bude
přistoupeno pouze v případě, že bude stanovena její potřeba na základě
technickoekonomického posouzení ve vazbě na provoz KIC. Tato podmínka bude
součástí návrhu souhlasného stanoviska.
Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že v dokumentaci není provedeno
porovnání se záměrem KIC (vliv a vztah) a požaduje vyhodnotit kapacitu stávající
skládky a možnosti jejího rozšíření vzhledem k záměru výstavby KIC. V dokumentaci
se uvádí, že v době zprovoznění KIC (očekáváno v letech 2013 – 2015) bude skládka
sloužit jako havarijní varianta, lze tedy předpokládat, že údaj uzavření skládky v roce
2023 je zcela neobjektivní a neodpovídající. Vzhledem k výše uvedenému ČIŽP
doporučuje zvážit nutnost rozšíření skládky v navrhovaném rozsahu, který sebou přináší
negativní vlivy na ekosystémy nacházející se v blízkosti skládky, a které budou přímo
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zasaženy jejím rozšířením. S tímto stanoviskem se zpracovatelka posudku ztotožňuje.
V rámci posudku bylo provedeno porovnání hodnoceného záměru s KIC v kapitole
B.I.5. na str. 6. Z porovnání aktuální kapacity stávající skládky TKO v Hrušově
a plánované doby výstavby KIC vyplývá, že je nutné vybudovat kazetu I, neboť pro
období let 2013 až 2015 není zajištěn prostor pro ukládání odpadů produkovaných
v městě Ostrava. Zřízení kazety II bude podmíněno zpracováním technickoekonomické
studie, která posoudí nutnost její potřeby.
8.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j.
MSK 123184/2009 ze dne 17. 8. 2009) uvádí následující připomínky:
- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) je záměr pokračováním
stávajícího provozu. Příslušná povolení obsahující podmínky ochrany ovzduší podle
ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší jsou nahrazena postupem podle zákona
č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko
nevyžaduje komentář.
- Z hlediska zákona o integrované prevenci rozšíření provozu zařízení samo o sobě
překračuje prahovou hodnotu uvedenou v kat. 5.4 přílohy č. 1 k zákonu, bude se jednat
o podstatnou změnu v provozu stávajícího zařízení, která může být uskutečněna pouze
na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení bez které nemůže být
vydáno stavební povolení. V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení bude KÚ
vyžadováno předložení podkladů dle bodu 5 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů –
Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, zpracovaných pro území, na
kterém se bude nacházet nová V. etapa skládky. Uvedený požadavek bude zahrnut
v návrhu stanoviska v opatřeních pro fázi přípravy.
- Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své
kompetenci nemá KÚ k výše uvedené dokumentaci připomínky. Stanovisko nevyžaduje
komentář.

9.

Ministerstvo životního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ (č. j.
55069/ENV/09 ze dne 20. 8. 2009) do dokumentace požaduje doplnit více informací
z hlediska zátopových území a upozorňuje na následující skutečnosti:
- Nová etapa skládky bude zahrnovat výstavbu dvou bezodtokých jímek, kde je potřebná
co nejsnazší kontrola momentálního stavu naplnění. V kontextu s tímto se nabízí otázka,
zda bude hladina snadno a viditelně kontrolovatelná. Uvedený požadavek na vizuálně
kontrolovatelnou hladinu bude zahrnut v návrhu stanoviska v opatřeních pro fázi
přípravy.
- Je důležité, aby bylo i nové těleso skládky ošetřeno monitorovacími vrty pro kontrolu
jakosti a hladiny podzemní vody. Je možné, že stávající vrty již dostatečně pokrývají
proudění podzemní vody. Vzhledem ke směru proudění podzemní vody bude nutné
doplnit monitorovací systém o další vrty. Uvedený požadavek bude zahrnut v návrhu
stanoviska v opatřeních pro fázi přípravy.
- V rámci integrovaného povolení je potřebné počítat mj. i s tzv. druhotnou prašností,
jejíž zdroj, většinou z obslužných komunikací, je potřeba omezovat pravidelným
úklidem. Uvedený požadavek bude zahrnut v návrhu stanoviska v opatřeních pro fázi
výstavby a provozu.
- Tento záměr by měl být podle zákona o integrované prevenci formou změny z důvodu
podstatné změny v provozu zařízení zahrnut do již vydaného integrovaného povolení.
Stanovisko nevyžaduje komentář.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K posouzení byla předložena dokumentace záměru zpracovaná Ing. Vladimírem Rimmelem
v květnu 2009:
Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa
Oznamovatel:
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice
Dokumentace byla posouzena dle požadavků § 9 zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 5
tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavků citovaného zákona.
Na základě předložené dokumentace, na základě doručených vyjádření dotčených územně
samosprávných celků a dotčených správních úřadů a na základě prohlídky zájmového území lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Při
dodržení jednotlivých opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní
prostředí uvedených v kapitole IV. a doplněných v návrhu stanoviska příslušného úřadu
nebudou rozšířením skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa významně negativně
ovlivněny jednotlivé složky životního prostředí ani zdraví obyvatel. V průběhu posuzování
záměru při procesu EIA nebyly identifikovány negativní vlivy takové velikosti nebo
významnosti, že by to vyžadovalo změnu nebo odmítnutí záměru.
Jako nejzávažnější se jeví negativní vlivy na faunu a ekosystémy. Z toho důvodu je
požadováno, aby byla výstavba kazety II podmíněna vyhodnocením efektivnosti využití kazety I
a posouzením potřeby vybudování této druhé kazety s ohledem na plánovanou výstavbu
Krajského integrovaného centra využívání komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji
(KIC).
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších vyžádaných podkladech a při
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného správního úřadu
doporučuji
vydat pro záměr „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“
souhlasné stanovisko.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne
Č. j.

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru:

„Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově,
V. etapa“

I.2. Kapacita záměru:

plošný rozsah:

kazeta č. 1
kazeta č. 2
kubatura odpadů: kazeta č. 1
kazeta č. 2

3,2 ha
4,4 ha
390 000 m3
590 000 m3

I.3. Umístění záměru:
Kraj:
Moravskoslezský
Obec:
Ostrava
Katastrální území: Hrušov
I.4. Obchodní firma oznamovatele:

OZO Ostrava s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele:

623 00 920

I.6. Sídlo oznamovatele:

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
II.1. Oznámení:
Nebylo předloženo.
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II.2. Dokumentace:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Rimmel
(autorizaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vydalo
MŽP ČR pod č. j. 3108/479/opv/93 dne 3. 6. 1993

Datum předložení:

10. 7. 2009

II.3. Posudek:
Zpracovatel:

RNDr. Hana Koppová
(autorizaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vydalo
MŽP ČR pod č. j. 8485/992/OPVŽP/94 dne 17. 1. 1995
a prodloužilo rozhodnutím č. j. 47225/ENV/06 dne 24. 7. 2006)

Datum předložení:

30. 11. 2009

II.4. Veřejné projednání:

místo konání: bude doplněno
datum konání: bude doplněno

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhal v následujících časových
horizontech:
•

10. 7. 2009 – Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen MŽP
OVSS IX), obdrželo dokumentaci záměru dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zpracované Ing. Vladimírem Rimmelem;

•

13. 7. 2009 – MŽP OVSS IX rozeslalo kopie dokumentace dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a zaslání vyjádření
k dokumentaci;

•

Oznámení záměru bylo zveřejněno na úřední desce:
-

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

23. 7. 2009;

-

Statutární město Ostrava, ÚMěOb Slezská Ostrava 17. 7. 2009 (23. 7. 2009 se
rada rozhodla, že nemá k záměru připomínky, viz vyjádření ze dne 24. 7. 2009);

•

6. 8. 2009 - MŽP OVSS IX pověřilo RNDr. Hanu Koppovou zpracováním posudku dopisem,
který pověřená osoba obdržela dne 10. 8. 2009;

•

3. 9. 2009 - MŽP OVSS IX zaslalo kopie obdržených vyjádření k dokumentaci;
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•

18. 9. 2009 - MŽP OVSS IX obdrželo od oznamovatele dodatečně doručené vyjádření
k dokumentaci – Rozhodnutí Správy CHKO Poodří o povolení výjimky podle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

•

18. 9. 2009 - MŽP OVSS IX odeslalo e-mailem kopii dodatečně doručeného vyjádření
k dokumentaci zpracovatelce posudku;

•

30. 11. 2009 - MŽP OVSS IX obdrželo zpracovaný posudek;

•

X. Y. 2009 – se uskutečnilo veřejné projednání posudku a dokumentace;

•

X. Y. 2009 - MŽP OVSS IX rozeslalo zápis z veřejného projednání.

Kapitola bude doplněna po veřejném projednání.
Vlivy záměru „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“ na životní prostředí
a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

II.6. SEZNAM SUBJEKTŮ, JEJICHŽ VYJÁDŘENÍ JSOU VE STANOVISKU ZČÁSTI
NEBO ZCELA ZAHRNUTA
Dotčené územní samosprávné celky:
 Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí (vyjádření k dokumentaci
č. j. OŽP/004412;004433/09/Bey, ze dne 17. 7. 2009);
 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy
komunikací, zeleně a hřbitovů (vyjádření k dokumentaci č. j. SLE 1251/09/
TSKZaH/Boř, ze dne 24. 7. 2009);
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(vyjádření k dokumentaci č. j. MSK 123184/2009 ze dne 17. 8. 2009).
Dotčené správní úřady:
 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů (vyjádření k dokumentaci č. j.
53115/ENV/09 ze dne 31. 7. 2009);
 Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru ochrany vod (vyjádření
k dokumentaci č. j. 1982/740/09 ze dne 5. 8. 2009);
 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší (stanovisko
k dokumentaci č. j. 2885/820/09 ze dne 3. 8. 2009);
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (vyjádření
k dokumentaci č. j. HOK/OV-6706/215.1.2/09 ze dne 5. 8. 2009);
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (vyjádření
k dokumentaci č. j. ČIŽP/49/IPP/0912758002/09/VPL ze dne 17. 8. 2009);
 Ministerstvo životního prostředí České republiky (vyjádření k dokumentaci č. j.
55069/ENV/09 ze dne 20. 8. 2009).
Veřejnost a občanská sdružení se podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, k oznámení ani k dokumentaci záměru nevyjádřila.
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Dále jsou ve stanovisku zahrnuty podmínky stanovené v níže uvedených rozhodnutích:
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(rozhodnutí č. j. MSK 106516/2009 ze dne 7. 8. 2009);
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné
oblasti Poodří (rozhodnutí č. j. 1511/PO/2009/AOPK ze dne 10. 9. 2009).

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
III.1. SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě - Hrušově na
nevyužitém území po bývalé zástavbě v k. ú. Hrušov. Skládka má být rozšířena jihozápadním
a jižním směrem. Navrhované rozšíření skládky je označeno jako V. etapa a představuje
dlouhodobé řešení nakládání s odpady ve svozovém regionu skládky. Záměr bude z velké části
využívat stávající zázemí a technickou infrastrukturu. Pokud budou realizována navržená
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
předmětného záměru, budou jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.
Z hlediska kumulace vlivů dojde částečně k synergii se záměrem „Rozvojová zóna Hrušov“,
jehož posuzování podle zákona v současnosti také probíhá. Do tohoto záměru je však zahrnuto
i území plánované pro rozšíření skládky TKO.
V dokumentaci byly jako nejvýznamnější vlivy identifikovány vlivy na faunu a ekosystémy,
rozsah těchto negativních vlivů je omezen na území skládky, nedojde k zasažení širšího území.
Tyto vlivy lze hodnotit jako podmíněně akceptovatelné. Realizace záměru bude mít negativní
vliv i na půdu, ovšem v rámci rekultivace bude skládka zalesněna a dojde tak k zvýšení
ekologické stability území. Záměr by neměl způsobit negativní vlivy na horninové prostředí
a podzemní vody. U dalších složek ŽP – ovzduší, hluková situace, přírodní zdroje, hmotný
majetek, kulturní památky a u obyvatelstva je významné negativní ovlivnění vyloučeno. Širší
rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vizuální (vliv na krajinu), je však také
akceptovatelný. Doprava bude odpovídat stavu při stávajícím provozu skládky. Z hlediska vlivů
záměru na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 lze tento považovat za nekonfliktní. Se
záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
Z celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že jeho realizace nezpůsobí negativní vlivy
takové velikosti a významu, které by vyžadovaly vydání nesouhlasného stanoviska, ovšem za
požadavku, že bude záměr realizován ve 2 samostatných etapách – kazeta I a kazeta II, kdy
vybudování kazety II je podmíněno technickoekonomickým zhodnocením provozu kazety I ve
vazbě na zřízení Krajského integrovaného centra využívání komunálního odpadu
v Moravskoslezském kraji (KIC).
Při realizaci navržených opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní
prostředí a při dodržení příslušných právních předpisů a norem na úseku ochrany životního
prostředí lze považovat potenciální vlivy záměru v dotčeném území za environmentálně
přijatelné.
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III.2.
HODNOCENÍ
TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU
S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se, s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů, předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Pro posuzovaný záměr je povinné zavedení nejlepších dosažitelných technik (BAT), neboť
z hlediska kapacity je posuzovaný záměr zařazen mezi zařízení, na které se vztahuje zákon
o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť rozšíření provozu
zařízení samo o sobě překračuje prahovou hodnotu uvedenou v kat. 5.4 přílohy č. 1 k citovanému
zákonu. Bude se jednat o podstatnou změnu v provozu stávajícího zařízení, která může být
uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny stávajícího integrovaného povolení,
bez které nemůže být vydáno stavební povolení. Technické řešení posuzovaného záměru vytváří
předpoklad pro splnění požadavku na zavedení nejlepších dosažitelných technik. Požadavek na
zavedení BAT je zapracován do podmínek souhlasného stanoviska.

III.3. NÁVRH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VČETNĚ POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a obyvatelstva, vycházející z procesu
posuzování vlivů na tyto složky, jsou specifikována níže jako podmínky tohoto stanoviska pro
fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Zásadním požadavkem podmiňujícím souhlasné stanovisko je realizace záměru ve dvou
samostatných etapách. V první etapě bude zřízena kazeta I a až po technickoekonomickém
zhodnocení provozu této kazety, ve vazbě na zřízení Krajského integrovaného centra využívání
komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji (KIC), v rámci druhé etapy bude vybudována
kazeta II.

III.4. POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr byl předložen jako jednovariantní. Tuto navrženou variantu lze hodnotit jako
vyhovující. Stanovení pořadí variant je v daném případě bezpředmětné.

III.5. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A K POSUDKU
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí obdržel příslušný správní úřad celkem
9 vyjádření k dokumentaci, z toho 3 vyjádření dotčených územních samosprávních celků
a 6 vyjádření dotčených správních úřadů nebo jejich odborů:
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 Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí;
 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy
komunikací, zeleně a hřbitovů;
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů;
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě;
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava;
 Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Vypořádání připomínek uvedených ve vyjádření k dokumentaci jsou podrobně komentována
v kapitole V. posudku. Ve 4 případech byl vyjádřen souhlas bez jakýchkoliv podmínek, ve 4
případech byl souhlas podmíněn doplněním informací nebo připomínkami (2 případy), případně
stanovením podmínek (2 případy). Pouze v jednom případě (ČIŽP OI Ostrava) byl vyjádřen
nesouhlas s realizací záměru. Většina připomínek byla shledána jako opodstatněná a byly
akceptovány buď formou doplnění navržených opatření nebo formou podmínek do návrhu
stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Vypořádání vyjádření k posudku bude doplněno po uplynutí zákonné lhůty ve smyslu § 9 odst. 8
zákona č. 100/2001 Sb.

III.6. STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU Z HLEDISKA PŘIJATELNOSTI VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S UVEDENÍM PODMÍNEK PRO REALIZACI
ZÁMĚRU, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ NEPŘIJATELNOSTI ZÁMĚRU
Na základě dokumentace, posudku a k nim zaslaných vyjádření a výsledků veřejného projednání
vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko
k záměru
„Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa“
s tím, že níže uvedené podmínky stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako součást
podmínek v návazných správních řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku
při splnění dále specifikovaných podmínek.
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PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA
IV.1. Opatření pro fázi přípravy
1. V projektové dokumentaci stanovit postup realizace záměru ve 2 etapách – kazeta I bude
vybudována po získání potřebných povolení. Druhá etapa – kazeta II může být
vybudována pouze po technickoekonomickém vyhodnocení provozu kazety I ve vazbě na
zřízení Krajského integrovaného centra využívání komunálního odpadu
v Moravskoslezském kraji (KIC).
2. Při zpracování projektové dokumentace zohlednit všechny požadavky stanovené v ČSN
83 8030, ČSN 83 8032 až ČSN 83 8036.
3. Koordinovat projektovou přípravu záměru se záměrem „Rozvojová zóna Hrušov“.
4. Do projektové dokumentace záměru zapracovat požadavky vyplývající z ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou stanoveny v metodickém pokynu MŽP
č. OOLP/1067/96 ze dne 12. 6. 1996.
5. Jako podklad pro žádost o vynětí půdy ze ZPF zpracovat půdoznalecké hodnocení území
záměru s vyhodnocením produkčních schopností půd.
6. Požádat o změnu integrovaného povolení KÚ Moravskoslezského kraje, v žádosti
předložit podklady dle bodu 5 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky
pro navrhování a výstavbu skládek, zpracovaných pro území, na kterém se bude nacházet
nová V. etapa skládky.
7. Při zpracování žádosti o změnu integrovaného povolení je nutné při aplikaci nejlepších
dosažitelných technik (BAT) důsledně vycházet z požadavku na minimalizaci emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
8. Plošný rozsah záměru projektovat tak, aby bylo vyloučeno dotčení VKP – lesa na parcele
č. 302/40.
9. Požádat o souhlas s dotčením ochranného pásma lesa v souladu s § 14 odst. 2 zákona
č. 289/1995 Sb., přičemž budou respektovány podmínky takto uděleného souhlasu.
10. Aktualizovat a předložit ke schválení provozní řád a havarijní plán z hlediska zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto dokumentů navrhnout
postup při manipulaci se závadnými látkami a opatření pro snížení možnosti jejich úniku
do horninového prostředí.
11. V rámci projektové přípravy doložit výpočty průtoků při přívalových deštích pro
odvádění srážkových vod z provozních komunikací a rekultivované skládky, pro výpočty
použít aktuální data z ČHMÚ.
12. Navrhnout ve spolupráci s vodoprávním úřadem konkrétní rozsah monitoringu kvality
podzemní vody s ohledem na rozšíření stávající skládky pro fáze výstavby, provozu
a ukončení provozu se stanovením počtu a umístění nových monitorovacích vrtů.
13. V projektové dokumentaci k územnímu řízení doložit tvrzení z hlukové studie, že
nedochází v souvislosti s provozem skládky k překročení hygienického limitu pro hluk ze
stacionárních zdrojů a pro dopravní hluk příslušným měřením v denní době dle
požadavků § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě rozporu se závěry hlukové studie provést
její aktualizaci a navrhnout příslušná opatření.
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14. Provést před zahájením realizace záměru kontrolní měření kvality ovzduší v rozsahu CO,
NOx, PAU a PM10 na jz. okraji stávající skládky, které bude využito pro srovnání
s měřením při provozu skládky.
15. Provést atmogeochemický průzkum pro ověření ohrožení výstupy důlních plynů,
v případě potřeby navrhnout realizaci opatření pro ochranu plánované stavby záměru.
16. Stanovit v rámci projektové dokumentace podmínky pro případná opatření z hlediska
vlivů důlní činnosti.
17. Zpracovat pro projektovou dokumentaci návrh způsobu rekultivace z krajinářského
hlediska příslušnou odbornou firmou.
18. V projektové dokumentaci navrhnout řešení bezodtokých jímek tak, aby hladina vody
v nich byla snadno a vizuálně kontrolovatelná.

IV.2. Opatření pro fázi výstavby (realizace)
19. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době od cca 800 do 2100 hod.
20. Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi. Při
skladování ornice zajistit její ochranu (ošetření proti plevelným rostlinám, oplocení
apod.).
21. Zahájení prací oznámit v dostatečném předstihu orgánu státní archeologické a památkové
péče.
22. Při výstavbě kazet dodržovat požadavky vyplývající z ochrany zemědělského půdního
fondu, které jsou stanoveny v metodickém pokynu MŽP č. OOLP/1067/96 ze dne 12. 6.
1996.
23. 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.,
v platných zněních.
24. Dodržet všechny podmínky stanovené v rozhodnutích správních úřadů pro udělení
výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a zvláště chráněných silně
ohrožených druhů:
- Kácení dřevin je třeba provést v období mimo vegetaci, tj. od 30. 9. do 31. 3.
- Každoročně do 31. prosince písemně ohlásit krajskému úřadu naplňování
výjimky.
- Terénní práce včetně prací přípravných, které mohou likvidovat biotopy
s výskytem zvláště chráněných druhů (vzrostlá vegetace, budovy), budou zahájeny
mimo jejich období rozmnožování, tj. od 1. října do 31. března následujícího
roku.
- Zajistit na vlastní náklady terénní prohlídku území odborně způsobilou osobou
bezprostředně před zahájením terénních prací (1 – 3 dny), tato zajistí případný
transfer imobilních druhů živočichů (i druhů obecně chráněných) z míst
dotčených stavbou na náhradní stanoviště.
- Žadatel bezprostředně před demolicí nadzemních objektů zajistí ve spolupráci
s odborníky na ornitologii a netopýry prohlídku budov, zda se zde nenachází
kolonie netopýra rezavého nebo obsazené hnízdiště kavek obecných. Zprávu
o provedeném zoologickém průzkumu i o případných transferech živočichů zašle
Správě CHKO Poodří nejpozději do 1 měsíce po jejich realizaci.
- Nově vybudované bezodtokové jímky průsakových vod budou zabezpečeny proti
vnikání živočichů.
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Výsadba dřevin jako náhrada kácených porostů bude provedena ve skupinách
i soliterně, dřeviny budou autochtonní provenience a doplněné výsevem
kvetoucích rostlin na zatravněných plochách. Údržbu lučních porostů provádět
kosením po odkvětu většiny rostlin, tj. po 15. červenci.
25. 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.
26. Ponechat jakékoliv perspektivní dřeviny nebo porosty na okraji zájmového území jako
součást budoucí izolační kulisy prostoru skládky.
27. V maximální možné míře realizovat ostatní doporučení uvedená v kapitolách
biologického hodnocení - hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší provádět po
co nejkratší dobu.
28. 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.
29. Provádět pravidelný úklid komunikací, případně ostatních manipulačních ploch.
30. Určit místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.).
31. Na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů
v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
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.
32. K omezení předpokládané sekundární prašnosti, zejména v letních měsících, provádět
pravidelnou údržbu a očistu vozovek a vozidel, popř. provádět skrápění nezpevněných
pojezdových ploch.
33. Důsledně kontrolovat stav a provádět řádnou údržbu všech strojních mechanismů a vést
o tom záznamy. Strojní mechanismy a vozidla odstavovat po skončení pracovní doby na
odstavnou plochu.

IV.3. Opatření pro fázi provozu (včetně rekultivace)
34. Provést v průběhu provozu kazety I 1x měření kvality ovzduší přímo v tělese skládky
a v místě nejbližší obytné zástavby v rozsahu CO, NOx, PAU a PM10 a porovnat
s hodnotami stanovenými v rozptylové studii a s výsledky měření před realizací záměru.
V případě překročení imisních limitů v důsledku provozu skládky zpracovat hodnocení
zdravotních rizik osobou s příslušným oprávněním a navrhnout preventivní opatření.
35. Skládka bude provozována pouze v denní době.
36. K omezení předpokládané sekundární prašnosti, zejména v letních měsících, provádět
pravidelnou údržbu a očistu vozovek a vozidel, popř. provádět skrápění nezpevněných
pojezdových ploch.
37. Provádět pravidelný úklid komunikací, případně ostatních manipulačních ploch.
38. Dodržovat všechna nařízení aktualizovaného provozního řádu:
zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření v celém prostoru skládky;
zákaz skládkování odpadu s neznámým obsahem (láhve, plechovky, apod.);
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vizuální kontrola vysypávaného odpadu;
zákaz otevírání stávajícího odvalu;
aktualizovat pracovní instrukce;
řídit se havarijními plány;
zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků;
během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění
bezpečnosti provozu;
nakládat s odpady dle platné legislativy, zejména podle zákona č. 185/2001 Sb.
(zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů;
provádět pravidelné kontroly zařízení, s cílem předejít haváriím a výjimečným
stavům;
kontrolovat skládkový plyn.
39. Provádět hydrologická měření a monitoring kvality podzemní a povrchové vody podle
navrženého rozsahu a všechna ostatní měření vyplývající z platného integrovaného
povolení.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. ZÁVĚR
Datum zpracování posudku:

18. listopadu 2009

Jméno, příjmení a adresa zpracovatele posudku:
RNDr. Hana Koppová
Na Nivách 281
783 91 Uničov
Tel.: +420 587 433 223, mobil: +420 603 840 206
E-mail: olomouc@aquatest.cz
Podpis zpracovatele posudku :

............................................

Držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č. j. 8485/992/OPVŽP/94 ze dne
17. 1. 1995, prodloužení autorizace č. j. 47225/ENV/06 dne 24. 7. 2006.
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IX. PŘÍLOHY
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Kopie došlých vyjádření k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Osvědčení autorky posudku o autorizaci ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
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Povodňový plán České republiky, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
Internetová databáze komspostáren - ZERA (Zemědělská a ekologická regionální agentura,
o.s.), http://www.zeraagency.eu

Zákonné normy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 20/1994/3 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
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Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů.
Norma ČSN 83 8030 Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek.
Norma ČSN 83 8032 Těsnění skládek.
Norma ČSN 83 8033 Nakládání s průsakovými vodami ze skládek.
Norma ČSN 83 8034 Odplynění skládek.
Norma ČSN 83 8035 Uzavírání a rekultivace skládek.
Norma ČSN 83 8036 Provozní řád a monitorování skládek.

Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa

41

Posudek dokumentace záměru

Osvědčení autorky posudku o autorizaci ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2

