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Městský obvod Hrabová
úřad městského obvodu

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

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 84/1941 ze dne 17.1.2018 vzala na vědomí dokumentaci
záměru „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., zpracovanou podle zákona č. 100/2001 Sb.,  
ve  znění  pozdějších předpisů,  a trvá na nesouhlasném stanovisku  vydaném dne 5.6.2017 v usnesení  
č. 69/1542 vzhledem k bezprostřední návaznosti na stávající a rozvíjející se bytovou zástavbu v blízkosti
navrhované výrobny.

Realizace záměru jednoznačně ovlivní životní prostředí, způsobí zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě,  
jak se stávajícími, tak plánovanými rodinnými domy. Další rozsáhlou výstavbu v blízkosti areálu připravuje
Statutární město Ostrava na téměř 52 tis. m2 pozemků, jichž je vlastníkem.

Hluková studie obsahuje pouze teoretický výpočet. Vliv provozu těžké techniky při nakládání a vykládce,
navýšení počtu vozidel, separace kovových částí (přičemž není uvedena hlučnost takového zařízení), odvod
spalin – filtrace, na hlučnost bude dle našeho názoru vyšší. 

Předložená  informace  o  počtu  kontejnerů,  frekvenci  navážení  a  expedice  předmětu  drcení  neodpovídá
kapacitě linky, stejně tak informace o počtu nakládek (5 x denně) jsou zavádějící, ve skutečnosti dle našeho
názoru bude podstatně vyšší.

Navrhovaná provozní doba na 2 směny (po – pá 7-22 hod., sobota do 18 hod.) je neakceptovatelná (pozn. –
v zimním období bude používáno osvětlení venkovních prostor s dalším negativním vlivem na kvalitu života
– světelný smog).

Dle našeho názoru nejsou navržena dostatečná opatření na likvidaci odpadních vod, opatření proti  jejich
úniku.

Odmítáme  jakékoliv  navýšení  hluku  a  emisí  v bytové  zástavbě  z jakéhokoliv  provozu  i  v případech,  
kdy nepřekročí hygienické limity. 

Upozorňujeme  na  skutečnost,  že  v nedalekém  areálu  OZO  Ostrava,  s.r.o.,  je  provozována  obdobná
technologie s kapacitní rezervou.
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Závěrem chceme zdůraznit, že městský obvod Hrabová je místem určeným zejména k bydlení a tudíž
je umístění navrhovaného záměru v dané lokalitě naprosto nevhodné.

„otisk úředního razítka“

Igor Trávníček, v.r.
starosta

Na vědomí:

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor  
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