
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
 

Věc: Připomínky k záměru „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc.č.
1987/41 v k.ú. Hrabová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární  město  Ostrava,  městský  obvod  Hrabová  obdržel  dne  16.9.2019  oznámení  o  zahájení
územního  řízení  o  změně  vlivu  užívání  stavby  na  území  „Výrobní  hala  v  areálu  servisního  střediska  
v Hrabové“ na pozemku parc.č. 1987/41 v k.ú. Hrabová.

Z oznámení  vyplynulo,  že  městský  obvod  Hrabová  nebyl  stanoven  jako  účastník  předmětného
územního řízení.

Vzhledem ke  skutečnosti,  že  záměr  je  navrhován  na  území  městského obvodu Hrabová  a  jeho
prioritním  zájmem  a  povinností  je  hájit  zájmy  občanů  městského  obvodu  a  chránit  je  před  možnými
škodlivými vlivy z provozu drtírny energetické směsi, požadujeme, aby městský obvod Hrabová byl vzat
jako  účastník  řízení  do  předmětného  územního  řízení  a  zároveň  zasíláme  k předmětnému  záměru  níže
uvedené podmínky.

Hala, ve které by měl provoz probíhat, byla původně určena pro skladování, nikoliv pro výrobu  
či drcení materiálů. Její stavebně technický stav je pro tento druh provozu naprosto nevyhovující. Obvodový
plášť i střecha jsou z obyčejného plechu, což znamená, že nejsou opatřeny zvukovou izolací proti hluku,
který budou drtičky vydávat. Mezi obvodovými stěnami a střechou jsou podél celého půdorysu haly otvory,
což znamená, že z haly bude unikat nadrcený materiál do venkovního prostoru. Přikládáme fotodokumentaci.

V případě, že bude rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vydáno, požadujeme
zapracovat do něj tyto podmínky:

- před zahájením provozu provést v hale takové stavební úpravy, aby stavebně technický stav odpovídal
navrhovanému provozu,

- před zahájením provozu provést v hale taková stavebně technická opatření, aby stavebně technický stav
odpovídal navrhovanému provozu a to i v letních měsících bez nutnosti větrat halu například otevřenými
vraty,

- pracovní  dobu  omezit  pouze  na  pracovní  dny  a  pátky  či  dny  bezprostředně  předcházející  dnům
pracovního volna nebo svátků jen na jednu směnu s nejpozdějším ukončením v 15:00,
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- zkušební provoz drtičky stanovit v trvání 12 měsíců,

- v průběhu zkušebního provozu požadujeme provést měření hluku u nejbližší zástavby na ul. Na Farském
a ul. Lužná, měření emisí (zejména PM částic) nebo zápachu, 

- pro příjezd k hale všemi vozidly používat výhradně stávajícího vjezdu do areálu z ul. U Řeky, nikoliv  
z ul. Na Farském,

- v případě, že se v průběhu výše uvedené zkušební lhůty prokáže, že jakákoliv z hodnot hluku, emisí
(zejména PM částic) nebo zápachu překročí zákonem, příslušnými normami či provozovatelem avizované
hodnoty, bude provoz z moci úřední zastaven, a to i v průběhu běžícího zkušebního provozu a v takovém
případě bude znemožněn souhlas k trvalé změně užívání a provoz bude zastaven/zrušen.

  

   „otisk úředního razítka“

       Igor Trávníček
    starosta
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