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Věc: Stanovisko k oznámení záměru „Výroba energetické drcené směsi“ v k.ú. Hrabová
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada  městského obvodu Hrabová usnesením č.  69/1542 ze dne  5.6.2017  n e  s o  u h  l  a  s í    z níže
uvedených důvodů se záměrem „Výroba energetické drcené směsi“ v průmyslovém areálu na pozemcích
parc.č.  1987/6  a  1987/7,  ul.  U  Řeky  v  k.ú.  Hrabová,  oznamovatele  RPS  Ostrava,  a.s.,  posuzovaným  
dle zákona č. 100/2001 Sb., oznámeným dne 1.6.2017.

V tabulce 10: Shrnutí možných vlivů záměru na životní prostředí na str. 40 oznámení záměru je uvedeno, 
že tento záměr výrazně neovlivní životní prostředí lokality. S tímto závěrem nesouhlasíme.  

V oznámení je poukazováno na to, že posuzovaný areál je v blízkosti průmyslového areálu Tajga Hrabová,
nicméně v nejbližší  části  tohoto areálu neprobíhá žádná výroba a bezprostředně nenavazuje na zástavbu
objektů určených k bydlení.  Naproti  tomu na západní  straně posuzovaného areálu  na pozemcích parc.č.
1987/6 a 1987/7 je  v těsném sousedství zástavba rodinných domů, jak stávající, tak navrhovaná Územním
plánem Ostravy. 

Provoz výroby drcené směsi je dle oznámení  plánován ve dvousměnném provozu bez omezení na soboty,
neděle  a  svátky.  Již  nyní  řeší  zdejší  úřad  řadu  stížností  obyvatel  na  hluk  z  areálu  způsobený  zejména
provozem firmy zabývající se nakládáním s odpady, která je v areálu v nájmu. Zdrojem hluku je zejména
provoz  nákladních  aut  manipulujících  s kontejnery  na  odpad ve  večerních  a  brzkých ranních  hodinách.
Rovněž se domníváme, že hluk z výroby v samotné hale může také působit problémy. V hlukových studiích
sice bývá konstatováno, že nárůst  hluku z provozu nových staveb nebude nijak výrazný s ohledem na ten
stávající, ale opak je pravdou, každý další hluk pohodu bydlení negativně ovlivňuje.     

Další  nebezpečí  vidíme  v tom,  že  přestože  je  na  str.  6  oznámení  uvedeno,  že  základní  surovinou  
pro výrobu energetické drcené směsi bude odpad z automobilového průmyslu, je na stranách 16-17 tabulka 
č. 3: Vstupní suroviny a jejich předpokládaná spotřeba. Zde uvedený výčet je velmi alarmující.   

Neopomenutelným závažným problémem je  také  to,  že  dopravní  napojení  je  v oznámení  deklarováno  
jako  výhodné,  protože  je  možné  využít  silnici  II/478  pro  napojení  na  dálnici  D56  nebo  silnici  I/56.  
Městský  obvod  dlouhodobě  řeší  dopravní  přetížení  Hrabové,  zejména  nákladními  vozy  jedoucími  
po uvedených komunikacích. Ze zkušeností víme, že i když je v navazujících povoleních pro průmyslové
stavby v okolí stanoveno, že doprava nesmí být vedena přes Hrabovou, tohoto v praxi nelze dosáhnout.     

Závěrem chceme zdůraznit, že městský obvod Hrabová je místem určeným zejména k bydlení a tudíž
je umístění navrhovaného záměru v dané lokalitě naprosto nevhodné. 
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