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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 
Logistické centrum Olomouc – zařízení k využívání odpadů 

je vypracováno ve smyslu § 6 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 zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní 
podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Předmětem předkládaného oznámení je záměr rekonstrukce stávajícího areálu v průmyslové zóně pro 
potřeby provozu logistického střediska pro nakládání s odpady.  

Záměr je zařazen do kategorie II, bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 
odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, 
a bude tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 
zákona. Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.  

Zpracování oznámení probíhalo v období 10-12/2008. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem záměru a údaje získané zpracovatelem oznámení během vlastních průzkumů lokality. 

Účelem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích 
vyplývajících z jeho provozu. Cílem předkládaného oznámení a navazujícího zjišťovacího řízení je identifikace 
všech potenciálních vlivů na životní prostředí, které může realizace a provoz posuzovaného záměru vyvolat.  
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

SITA CZ a.s. 

A.2. IČ 

25638955 

A.3. Sídlo 

Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

jméno:   Mgr. Tomáš Chudárek 
   technicko provozní manažer 
   oprávněn k zastupování oznamovatele na základě plné moci 

adresa bydliště: Šumavská 5/415 
   602 00 Brno - Ponava 

telefon:  544 425 011 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

název záměru:  Logistické centrum Olomouc – zařízení k využívání odpadů 

specifikace záměru: - skladování, úprava a využívání odpadů kategorie N, úprava odpadů kategorie O 

- neveřejná čerpací stanice motorové nafty 

zařazení záměru: - kategorie II, bod 10.1. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.: 

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k 
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních 
odpadů. 

- kategorie II, bod 10.4. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:  

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je rekonstrukce objektů stávajícího areálu společnosti Zemědělské a inženýrské stavby a 
výstavba nových objektů. Provoz bude zahrnovat objekty určené pro nakládání s odpady, jejich skladování, 
využívání a předúpravu před konečným využitím. 

S ohledem na charakter záměru je pro účely tohoto oznámení záměr realizace logistického centra 
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 

kapacita zařízení:  40 000 t/rok 

   z toho:  25 000 t/rok  druhotné suroviny 
         (úprava odpadů kat. O před následným využitím) 

      15 000 t/rok  soustřeďování odpadů kat. O a kat. N 
         využívání a úprava odpadů kat. N před využítím 

(souhrnná kapacita pro úpravu a využívání odpadů kat. N a nakládání s odpadními oleji nepřesahuje 10 t denně) 

plocha areálu:   10 000 m2 

   z toho   1 800 m2 haly a přístřešky pro nakládání s odpady 
      1 500 m2 plochy pro parkování nákladních a osobních vozidel 
        560 m2 administrativní budova 
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 skladování a výdej motorové nafty:  stávající zařízení 
bude využíváno beze změny skladovací kapacity 2x16 m3 
výdej 1m3/den, 250 m3/rok (tj. cca 214 t/rok) 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn v průmyslové oblasti při východním okraji města Olomouc, ulice U Panelárny. Záměr 
využívá objektů stávajícího průmyslového areálu společnosti Zemědělské a průmyslové stavby. 

kraj:   Olomoucký 
obec:   Olomouc, kód obce 500496 
katastrální území: Chválkovice, kód KÚ 710911 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem je rekonstrukce a změna využití stávajícího průmyslového areálu společnosti Zemědělské a 
průmyslové stavby. Areál bude po rekonstrukci užíván k nakládání s odpady – soustřeďování a skladování, 
využívání, úprava. Záměr je umístěn v průmyslové zóně, která je v současné době využívána dalšími 
aktivitami v souladu s územním plánem města. Tyto aktivity jsou pro účely tohoto oznámení zahrnuty do 
pozadí identifikovaných vlivů provozu záměru. 

Záměr nevyvolává nároky na realizaci nových komunikačních staveb. 

Charakter záměru nepředpokládá vyvolání jiných nových aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Předkladatelem záměru je společnost SITA CZ a.s., která v současné době provozuje aktivity obdobného 
charakteru v areálu bývalých kasáren (Na Šibeníku 154/3). Předmětem podnikání společnosti je široké 
spektrum činností v oblasti nakládání s odpady, speciálních čistících a sanačních prací a v oblasti životního 
prostředí obecně.  
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Působnost společnosti je celostátní, provoz Na Šibeníku je regionálně významným provozem, zajišťujícím 
využívání a úpravu odpadu (v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, a prováděcích 
předpisů), který společnost přebírá do svého vlastnictví od primárních původců (obce, právnické osoby, 
fyzické osoby oprávněné k podnikání). 

Objekty v areálu Na Šibeníku, ve kterých je současné nakládání s odpadem zajišťováno, jsou umístěny na 
plochách, určených územním plánem jako plochy pro výrobu. Ve výhledu zde územní plán předpokládá 
umístění účelových komerčních ploch a areálů, které budou obklopeny plochami čistého bydlení. Z tohoto 
hlediska je přemístění aktivit společnosti SITA CZ na území mimo obytnou zástavbu žádoucí a je v souladu 
se záměry územního plánování města Olomouce. 

Potřebu záměru lze doložit dosavadním využitím provozu Na Šibeníku. V provozu je v souladu platnou 
legislativou odpad dočasně skladován, využíván a upravován. Spádová oblast zařízení zahrnuje dle 
jednotlivých provozních úseků převážně Olomoucko, v případě recyklace osvětlovacích trubic a odpadních 
chladících zařízení pak celý kraj, částečně i sousedící regiony. 

Provoz stávajícího zařízení Na Šibeníku je v souladu s koncepcí odpadového hospodářství kraje a Plánem 
odpadového hospodářství kraje. Navrhovaným záměrem bude toto zařízení nahrazeno a zároveň bude 
vytvořena nová kapacita zejména pro využívání odpadu charakteru druhotných surovin. 

V rámci přípravy záměru nejsou uvažovány jiné varianty lokalizace nového provozu než umístění v areálu 
společnosti Zemědělské a inženýrské stavby v ulici U palenárny. 

Záměr odpovídá svým charakterem určení území a je v území dle regulativů uspořádání území přípustný. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje 

Záměr využívá prostor stávajícího areálu společnosti Zemědělské a inženýrské stavby v Olomouci, v ulici U 
Panelárny. Areál je umístěn v průmyslové zóně v blízkosti hlavní komunikace ve směru Ostrava a 
připravované severovýchodní tangenty. V areálu jsou umístěny 4 objekty, které budou po stavebních 
úpravách následně využity pro dané účely společnosti SITA CZ a.s. – provozní budova o výměře cca 590 m2, 
provozní budova o výměře cca 360 m2, administrativní objekt cca 560 m2 a objekt skladu motorové nafty 
vybavený dvěma nádržemi o objemu 16 m3, na který navazuje stáčecí a mycí plocha s výdejním stojanem. 
Komunikace v areálu jsou provedeny ze silničních panelů. Ve stávajícím areálu jsou veškeré inženýrské sítě, 
s dostatečnou kapacitou. Areál bude stavebně zrekonstruován a dobudován v rozsahu standardních úprav 
pro oblast nakládání s odpady. 

Logistické centrum bude sloužit ke sběru a výkupu odpadů, ke zpracování některých druhů odpadů za 
účelem jejich využití a dále ke skladování odpadů před jejich odvozem k využití nebo odstranění do 
koncového zařízení. V zařízení budou instalovány technologie, které zajistí zpracování některých druhů 
odpadů produkovaných původci zejména v oblasti Olomouckého kraje. Centrum umožní soustředit nakládání 
s odpady do jednoho areálu, přičemž dojde ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s odpady v zabezpečených 
prostorech na zabezpečených plochách a k optimalizaci jejich přepravy. 

V areálu logistického centra budou provozovány následující hlavní aktivity: 

− skladování a dotřiďování odpadů 
- sklad odpadních olejů a odpadních kapalin, úprava před dalším využitím 
- skladovací kóje volně loženého sypkého a kusového odpadu 
- sklad jiných odpadů kategorie „O“ a „N“ 
- kontejnerová stání 

− zpracování druhotných surovin 
- skladovací boxy pro návoz surovin 
- dotřiďovací linka 
- lisování odpadu 
- plocha pro skladování lisovaného odpadu 
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− zařízení k využívání odpadních elektrických a elektronických zařízení 
- 1. stupeň demontáže vyřazených chladících zařízení 
- využívání odpadních světelných zdrojů 
- demontáž ostatních OEEZ 

Popis objektů, technologie a zpracování odpadů 

Objekt č. 1 - železobetonová uzavřená provozní budova 

charakter stavby: rekonstrukce 

výměra:   590 m2 

kapacita:   roztřiďování a skladování NO:  3 000 t odpadu/rok 
roztřiďování a skladování OO:  3 000 t odpadu/rok 
demontáž elektroodpadu:           600 t odpadu/rok 
využívání světelných zdrojů:        300 t odpadu/rok 

Stávající objekt má výměru 590 m2 při půdorysu 28 × 21 m. Objekt sestává ze tří částí, na střední halu o 
ploše 250 m2 navazují dvě křídla o ploše 2 × 170 m2. Podlaha objektu je ve středové části z dřevěných 
kostek, v křídlech je betonová. Střední hala je vybavena montážními šachtami. 

Budova bude po rekonstrukci užívána k roztřiďování a skladování pevných odpadů a k využívání 
elektroodpadů. Ke skladování odpadů bude využívána střední hala a samostatné prostory v jednotlivých 
křídlech budovy. V bočních křídlech bude dále zřízena dílna demontáže elektroodpadu o ploše cca 75 m2 a 
dílna pro využívání světelných zdrojů o ploše cca 30 m2. 

V rámci rekonstrukce budou provedeny potřebné opravy nosných konstrukcí, omítek, podlah, střešní 
konstrukce a krytiny, klempířských prvků a výměna nebo oprava oken a dveří. Dále budou v bočních křídlech 
vybudovány příčky oddělující jednotlivé skladovací a dílenské prostory. 

Objekt č. 2 - zděná uzavřená provozní budova 

charakter stavby: rekonstrukce 

výměra:   360 m2 

kapacita:   skladování kalů:          600 t odpadu/rok 
skladování kapalných odpadů:   1 800 t odpadu/rok 

Stávající objekt o půdorysu 12 × 30 m s přístavkem objektu ČOV - celková výměra objektu činí 360 m2. 
Jedná se o jednopodlažní železobetonový objekt rozdělený zděnými příčkami, s vjezdovými vraty. V objektu 
je umístěna předávací stanice tepla a místnost ČOV pro předčistění vod ze stáčecí a mycí plochy. Podlaha 
objektu je betonová. 

Budova bude po rekonstrukci užívána ke skladování kapalných odpadů včetně odpadních olejů, rozpouštědel 
a kalů. Objekt bude rozdělen příčkami na 4 sklady, ve kterých budou dle svého charakteru soustřeďovány a 
skladovány jednotlivé skupiny odpadů (odpadní rozpouštědla, oleje a emulze, odpadní kaly, odpadní žíraviny, 
jiné kapalné odpady). Odpady budou skladovány v nepropustných kontejnerech, nádobách nebo nádržích a z 
důvodu optimáního využití skladovacích prostor a přepravních prostředků budou stáčeny a přečerpávány. 

V rámci rekonstrukce budou provedeny potřebné opravy nosných konstrukcí, omítek, střešní konstrukce a 
krytiny, klempířských prvků a výměna nebo oprava oken a dveří. Dále budou přebudovány příčky oddělující 
jednotlivé skladovací prostory. Podlahy budou opraveny a zabezpečeny podle charakteru skladovaných 
kapalin tak, aby byla zabezpečena jejich nepropustnost a odolnost.  Jednotlivé skladovací prostory budou 
vybaveny retenční nádrží pro záchyt takového objemu kapaliny, který odpovídá objemu největší skladovací 
nádrže. 
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Objekt č. 3 –  hala objemové úpravy (zpracování druhotných surovin), příjmové boxy, 
   skladovací plocha 

charakter stavby: novostavba 

výměra:   hala objemové úpravy:   650 m2 
příjmové boxy:    240 m2 
skladovací plocha DRUSUR:  390 m2 

kapacita:   zpracování druhotných surovin:  25 000 t odpadu/rok 

Jedná se o nové objekty a plochy, které budou umístěny v jv. části areálu. Hala objemové úpravy bude 
řešena jako lehká kovová konstrukce o ploše 650 m2 při rozměrech 35 × 18,5 m. Podlaha haly bude 
betonová. Z technologií budou v hale umístěny podávací a třídící pás a velkokapacitní lis. 

Před halou budou vybudovány 3 betonové příjmové boxy o celkové ploše 240 m2 při půdorysných rozměrech 
jednoho boxu 8 × 10 m. Boxy budou železobetonové. 

Skladovací plocha pro skladování výstupů z objemové úpravy (lisované balíky DRUSUR) bude řešena jako 
betonová o výměře 390 m2 při rozměrech 14 × 28 m. 

Objekt č. 4 – boxy pro volně ložený odpad 

charakter stavby: novostavba 

výměra:   300 m2 

kapacita:   skladování NO:   2 400 t odpadu/rok 
skladování OO:   3 600 t odpadu/rok 

Jedná se o nové objekty, které budou umístěny vedle objektu č. 2. Celkem bude vybudováno 
5 železobetonových skladovacích boxů pro skladování volně loženého sypkého a kusového odpadu. Rozměry 
jednotlivých boxů budou činit 10 × 6 m, celková výměra boxů bude činit 300 m2. podlaha boxů bude 
betonová. Celkem 2 boxy budou určeny pro skladování sypkého a kusového odpadu kategorie N. Tyto boxy 
budou dále vybaveny podlahou zabezpečenou proti odtoku z boxu a záchytnou jímkou, případně budou 
zastřešeny. 

Objekt č. 5 – sklad motorové nafty 

charakter stavby: rekonstrukce 

výměra:   84 m2 

kapacita:   skladování MN:   32 m3 

Jedná se stávající zděný objekt, ve kterém jsou v havarijní jímce umístěny dvě nádrže o objemu 2 × 16 m3. 
Podlaha objektu je řešena jako nepropustná s odvodněním do havarijní jímky. Součástí skladu je výdejní 
stojan, který je umístěn pod přístřeškem vedle mycí a stáčecí plochy. Záměr nemění charakter využití 
objektu, objekt bude dále užíván k účelu, ke kterému byl zkolaudován. 

V rámci rekonstrukce budou provedeny potřebné opravy nosných konstrukcí, omítek, střešní konstrukce a 
krytiny, klempířských prvků a výměna nebo oprava dveří. 

Objekt č. 6 – stáčecí a mycí plocha 

charakter stavby: rekonstrukce 

výměra:   84 m2 

Jedná se stávající zabezpečenou plochu v blízkosti vjezdu do areálu. Plocha je řešena jako nepropustná, 
betonová, vyspádovaná do jímky, ze které zachycená voda odtéká do tělesa odlučovače ropných látek 
(umístěný na sousedním pozemku-věcné břemeno)  a dále  do stávající technologie čistírny odpadních vod. 
Předčistěné vody jsou využívány jednak k mytí vozidel a jednak spolu s ostatními srážkovými vodami odtékají 
z areálu do veřejné dešťové kanalizace. Záměr nemění charakter využití objektu, objekt bude dále užíván 
k účelu, ke kterému byl zkolaudován. 
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V rámci rekonstrukce budou provedeny potřebné opravy plochy a navazujícího nakládání s odpadními 
vodami. 

Objekt č. 7 – zpevněné dopravní, manipulační a odstavné plochy 

charakter stavby: rekonstrukce, rozšíření 

výměra:   4 570 m2 

Jedná se převážně o rekonstrukci stávajících zpevněných plocha, částečně o jejich rozšíření. Zpevněné 
plochy areálu budou využívány k dopravě a manipulaci, dále k odstavení vozidel a prázdných kontejnerů. 
Část plochy u objektu č. 1 o výměře cca 200 m2 bude určena k plnění kontejnerů odpadem z provozu skladu 
pevných odpadů. 

Plochy určené pro manipulaci s odpady, skladování odpadů a odstavení vozidel budou řešeny jako 
nepropustné, odvodněné přes odlučovač ropných látek do stávající kanalizace srážkových vod. 

Objekt č. 8 – nápravová váha 

charakter stavby: nová technologie 

výměra:   5 m2 

Mostní váha pro vážení vozidel bude zřízena u vjezdu do areálu v příjezdovém pruhu. Váha bude 
obsluhována z recepce administrativního objektu. 

Objekt č. 9 – administrativní budova 

charakter stavby: rekonstrukce 

výměra:   560 m2 

Jedná se o stávající zděný z části třípodlažní objekt o ploše cca 560 m2 při základních rozměrech zhruba 40 × 
15 m. Součástí objektu je navazující přístavek vrátnice.  

V rámci rekonstrukce budou provedeny potřebné opravy nosných konstrukcí, podlah, omítek, střešní 
konstrukce a krytiny, klempířských prvků a výměna nebo oprava oken a dveří. Dále budou dle potřeby 
vybourány a vybudovány příčky oddělující jednotlivé kancelářské a provozní prostory. V budově budou 
opraveny nebo doplněny potřebné sítě. 

V prvním podlaží bude zřízena recepce a provedena rekonstrukce  šaten, umýváren, sociálního zařízení, 
denní místnosti, provozního skladu, údržbařské dílny a objektu pro umístění technologie na úpravu drobných 
elektroodpadů případně na skartaci. Zbývající dvě podlaží budou využita k provozu kanceláří a jejich 
sociálního zázemí. 

Záměr předpokládá v logistickém centru umístění následujících technologií: 

1) soustřeďování a třídění odpadů 
2) zpracování druhotných surovin 
3) zařízení k využívání odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

1) Soustřeďování a třídění odpadů 

Účelem provozu je: 

− dotřídit odpad z denního svozu od různých původců, 

− ze svozu soustředit a vyčlenit odpad, který je určen ke zpracování na zařízeních lokalizovaných 
v areálu, 

− umožnit rozdělení různorodého odpadu z denních svozů do skupin určených ke společné expedici 
podle cílového zařízení, 

− zajistit kapacitu pro shromáždění odpadu naváženého v malém objemu do doby, kdy shromážděný 
objem odpovídá kapacitě expedičních přepravních nádob nebo dopravního prostředku. 
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V provozu budou vyčleněny úseky pro shromáždění odpadu dle nároků na zajištění skladovacích prostor 
z hlediska PO, hygienických požadavků a požadavků na zajištění proti úniku nebezpečné složky. 

V rámci skladování odpadů mohou být prováděny jednoduché úpravy odpadu, jako například vytřiďování 
nežádoucích příměsí nebo vytřiďování zájmových materiálových složek, odsazení a separace vody 
z kapalných odpadů a podobně. Přípustné úpravy budou popsány v provozním řádu zařízení. 

2) Zpracování druhotných surovin 

Provoz zařízení zahrnuje dotřiďování odpadů, lisování odpadů, případně jejich drcení. 

Dotřiďování odpadu je určeno k vytřídění zájmové složky z navezeného odpadu, případně rozdělení 
zájmové složky dle kvalitativních kritérií (např. třídění PET dle barev). Třídění bude probíhat manuálně u 
třídícího pásu. 

Lisování a drcení odpadu je prováděno za účelem snížení objemu zájmové složky druhotných surovin, 
usnadnění manipulace a optimalizace přepravy do cílového zařízení k využití odpadů. 

Přehled jednotlivých druhů odpadů na vstupu a výstupu zpracování druhotných surovin je uveden 
v následujícím přehledu. 

Odpady na vstupu 

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 
02 01 10 Kovové odpady 
03 01 01 Odpadní kůra a korek 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 

04 
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
05 01 05 Kompozitní obaly 
05 01 06 Směsné obaly 
07 02 13 Plastový odpad 
15 01 01 Papírové  a lepenkové obaly 
15 01 02   Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 

číslem 15 02 02 
16 01 03 Pneumatiky 
16 01 17 Železné kovy 
16 01 18 Neželezné kovy 
16 01 19 Plasty 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03   Plasty 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
14 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
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17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
19 10 01 Železný a ocelový odpad 
19 12 01 Papír a lepenka 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
19 12 04 plasty a kaučuk 
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 
19 12 08 Textil 
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 
20 01 01   Papír a lepenka 
20 01 10 Oděvy 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 

01 35 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 07 Objemný odpad 

Odpady na výstupu 

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 
02 01 10 Kovové odpady 
03 01 01 Odpadní kůra a korek 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 

04 
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
05 01 05 Kompozitní obaly 
05 01 06 Směsné obaly 
07 02 13 Plastový odpad 
15 01 01 Papírové  a lepenkové obaly 
15 01 02   Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 

číslem 15 02 02 
16 01 03 Pneumatiky 
16 01 17 Železné kovy 
16 01 18 Neželezné kovy 
16 01 19 Plasty 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03   Plasty 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
14 04 02 Hliník 
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17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
19 10 01 Železný a ocelový odpad 
19 12 01 Papír a lepenka 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
19 12 04 Plasty a kaučuk 
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 
19 12 08 Textil 
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 
20 01 01   Papír a lepenka 
20 01 10 Oděvy 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 

01 35 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 07 Objemný odpad 

Vznik jiných odpadů nebo zařazení výše uvedených druhů odpadu pod jiné číslo dle KO není 
vyloučeno, seznam odpadů na vstupu a na výstupu bude součástí provozního řádu zařízení. 

3) Zařízení k využívání odpadních elektrických a elektronických zařízení 

Provoz zařízení zahrnuje první stupeň demontáže chladících zařízení, zpracování světelných zdrojů a 
demontáž ostatních vyřazených elektrospotřebičů. 

První stupeň demontáže odpadních chladících zařízení 

V zařízení bude prováděna demontáž vyřazených chladících zařízení (lednice) v 1. stupni recyklace, 
postupem stanoveným závaznou technologií dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 117/2005 Sb., který 
zajišťuje kontrolované a úplné odstranění nebezpečných kapalin (kompresorový olej) a chladiv 
(především regulovaných látek) z chladícího okruhu a separaci pevných součástí zařízení, které jsou 
určeny k další úpravě, využití nebo odstranění. 

Provoz bude vybaven odsávačkou chladiva, detektorem freonů, ručním a elektrickým nářadím, 
havarijním zajištěním a manipulačními a úklidovými prostředky. Před zpracováním každého zařízení bude 
detektorem ověřena přítomnost freonů v izolaci korpusu lednice. Dalším krokem bude kontrolované 
odstranění freonů z chladícího okruhu pomocí odsávače a jejich shromáždění v tlakové lahvi. Z lednice 
bude dále vymontován kompresor, ze kterého bude odstraněna olejová náplň a dále bude demontováno 
ostatní příslušenství lednice, které bude shromážděno odděleně dle materiálu. Zbývající korpusy lednic 
budou shromažďovány odděleně dle přítomnosti nebo nepřítomnosti regulovaných látek v izolaci a 
budou předány k dalšímu využití nebo odstranění. 
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Korpusy budou skladovány ve vyhrazené části provozu jako volně ložené nebo v kontejnerech, ostatní 
odpady z demontáže mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných 
odpadů kategorie „O“ a „N“. 

Zpracování světelných zdrojů 

Zařízení bude umístěno ve vyhrazené části provozu využívání a úpravy OEEZ. Technologie je tvořena 
ocelovou troubou se šnekovým drtičem, který slouží zároveň jako vynášecí dopravník. Trouba je fixována 
na kovové konstrukci pod úhlem cca 35°. Spodní část trouby obsahuje technologický roztok polysulfidu 
vápenatého, kterým je chemicky vázána rtuť. 

Odpadní zářivky jsou vkládány do dávkovače ve spodní části trouby. Zářivkové trubice jsou na vstupu do 
dutiny technologie drceny a za současného promývání v technologické lázni postupuje drť do suché části 
technologické cesty. 

Nadrcený odpad vystupuje z trouby výpadem, pod kterým je umístěn rošt pro zachycení hliníkových 
patek. Sklo je shromážděno v „big bagu“ nebo jiné nádobě. 

Zářivky budou před zpracováním skladovány v barelech ve vyhrazené části provozu, vystupující odpady 
mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných odpadů kategorie „O“ a 
„N“. 

Demontáž ostatních OEEZ 

Zařízení bude umístěno ve vyhrazené části provozu využívání a úpravy OEEZ. Provoz bude vybaven 
pracovními stoly, ručním a elektrickým nářadím, havarijním zajištěním a manipulačními a úklidovými 
prostředky. 

V případě potřeby jsou z odpadního zařízení průmyslovým vysavačem odsáty prachové částice. Následně 
je zařízení demontováno na pracovním stole, v případě rozměrných zařízení je rovněž přípustné zahájení 
demontáže zařízení umístěného na podlaze haly vedle pracovního stolu. Z odpadních zařízení jsou 
přednostně vyjmuty potenciálně nebezpečné složky (baterie, akumulátory, součásti obsahující rtuť 
apod.), dále tištěné spoje, inkoustové kartridže a tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně a 
barevné tonery, displeje z tekutých krystalů a displeje podsvícené výbojkami, vnější elektrické kabely, 
elektrolytické kondenzátory s výškou od 2,5 cm a průměrem od 2,5 cm nebo srovnatelného objemu. 
Tyto složky jsou shromážděny v nádobách předem přistavených na pracoviště. V rámci demontáže 
přednostně vyjímaných složek zařízení mohou být demontovány jiné součásti (části skříně zařízení, krycí 
desky, jiné součásti) tak, aby byl umožněn přístup k výše uvedeným složkám. 

Demontované součástí jsou shromažďovány odděleně podle charakteru nebo materiálu, vystupující 
odpady mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných odpadů 
kategorie „O“ a „N“. 

Přehled jednotlivých druhů odpadů na vstupu a výstupu zařízení k využívání odpadních elektrických a 
elektronických zařízení je uveden v následujícím přehledu. 

Odpady na vstupu 

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky, HCFC, HFC 
16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky, neuvedená pod čísly 16 02 09 až 

16 02 12 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 
20 01 23* Vyřazená chladicí zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků 
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látka neuvedené pod 

čísly 20 01 21 a 20 01 23 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 

01 35 
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Odpady na výstupu 

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
14 06 01* Chlorfluoruhlovodíky, hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), hydrofluoruhlovodíky (HFC) 
14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
15 02 02* Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky, HCFC, HFC 
16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 
16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
16 06 02* Nikl–kadmiové baterie a akumulátory 
16 06 03* Baterie obsahující rtuť 
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 04 Izolační materiály 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
19 12 04 Plasty a kaučuk 
19 12 05 Sklo 
19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahující 

nebezpečné látky 
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 
20 01 23* Vyřazená chladicí zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků 
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 

netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 

čísly 20 01 21 a 20 01 23 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 

čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

Vznik jiných odpadů nebo zařazení výše uvedených druhů odpadu pod jiné číslo dle KO není 
vyloučeno, seznam odpadů na vstupu a na výstupu bude součástí provozního řádu zařízení. 

Dispozice výše uvedených objektů a provozů je doložena v přílohové části oznámení. 

Předpokládaný počet zaměstnanců: 65 (z toho 12 žen a 53 mužů). 
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Umístění záměru je patrné z následujícího obrázku. 

Obrázek: Situace okolí záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozice areálu LCO je zachycena na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.5. Dispozice areálu). 

Obrázek: Dispozice areálu LCO 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   III. Q/2009 

Předpokládaný termín uvedení do provozu:   II. Q/2010 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Olomoucký     Olomoucký 
         Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
         tel.: 585 508 111 

Obec:   Olomouc     Statutární město Olomouc 
Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc 
tel.: 585 513 111 

správní obvod obce s rozšířenou působností:   Olomouc 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Olomouc 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Navazujícími rozhodnutími po ukončení zjišťovacího řízení budou: 

souhlas dle § 17, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

Příslušný vodoprávní úřad:    Magistrát města Olomouce 
         odbor životního prostředí 
         Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc 

povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Příslušný stavební úřad:     Magistrát města Olomouce 
         odbor stavební     
         Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc 

souhlas dle § 14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství:  

Krajský úřad Olomouckého kraje 
         odbor životního prostředí a zemědělství 
         Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Předmětem zájmu je území o celkové výměře cca 10 000 m2. Záměr na vybudování provozu LCO je situován 
na pozemcích p.č.: 539/2, 637, 638, 639, 640, 642 v katastrálním území Chválkovice. Informace o dotčených 
pozemcích jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab.: Dotčené pozemky 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití způsob ochrany výměra 

539/2 Ostatní plocha Manipulační plocha --- 7 990 m2

637 Zastavěná plocha a nádvoří Budova na parcele čp. 456 --- 559 m2

638 Zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp. – zem. stav. --- 688 m2

639 Zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp. – prům. obj. --- 389 m2

640 Zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp. – jiná stav. --- 81 m2

642 Zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp. – jiná stav. --- 338 m2
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Zákres areálu na podkladu katastrální mapy je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.4.). 

Obrázek: Katastrální mapa se zákresem areálu LCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádná z dotčených parcel není součástí zemědělské půdy, záměr nevyžaduje zábor ZPF. 

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Ochranná pásma 

Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo OP technické infrastruktury (elektro, plyn, voda, 
kanalizace, komunikace). 

B.II.2. Voda 
(například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem ze stávajícího zdroje, kterým je veřejný vodovod. 

Ve fázi provozu bude pitná voda zajišťována pro potřeby zaměstnanců. Údaje o potřebě pitné vody vycházejí 
z předpokládaného maximálního počtu zaměstnanců provozu. Počet zaměstnanců podle předpokladů činí: 

- počet zaměstnanců – administrativa:   20 osob 
- počet zaměstnanců – dělnické profese:   45 osob 

Směrná čísla potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. činí: 

- výtoky, WC a ohřívače vody (administrativa):  20 m3/osoba/rok 
- výtoky, WC, ohřívače vody a možnost sprchování (provoz) 30 m3/osoba/rok 
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V následující tabulce je uvedena potřeba vody dle výpočtu za předpokladu dvousměnného provozu, 5 dní 
v týdnu, 250 dnů v roce. 

Tabulka: Potřeba vody 

průměrná denní potřeba vody maximální denní potřeba vody 

Qd Qm = Qd × 1,4 

měsíční potřeba vody roční potřeba vody 

7 m3/den 9, 8 m3/den 146 m3/měs. 1 750 m3/rok 

Uvedené roční spotřebě pitné vody odpovídá průměrný přítok (vydatnost hypotetického zdroje) ve výši 0,055 
l.s-1. 

Zdrojem pitné vody bude stávající přípojka na veřejný rozvod pitné vody. 

Technologická voda 

Ve fázi výstavby nejsou předpokládány významné nároky na odběr vody pro technologické účely. Záměr je 
umístěn v již vybudovaných průmyslových objektech, v souvislosti s realizací záměru budou provedeny pouze 
dílčí stavební úpravy průmyslových hal a zpevněných ploch. 

Při stavebních úpravách lze vzhledem k charakteru stavby předpokládat potřebu provozní vody pro:  

- výrobu betonových maltových směsí,  
- ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.  

Potřeba provozní vody pro období výstavby není kvantifikována, není určen ani zdroj této vody. Lze 
předpokládat částečně odběr z veřejné vodovodní sítě; současně lze předpokládat dovoz již připravených 
betonových a maltových směsí, což spotřebu technologické vody v průběhu výstavby omezí na minimum. 

Ve fázi provozu není s potřebou technologické vody uvažováno. 

Požární voda 

Požární voda bude po budově rozvedena samostatným potrubním rozvodem. Zdrojem požární vody bude 
veřejný rozvod pitné vody. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou a rozvody. 

Instalovaný el. výkon technologií a objektů v areálu je odhadován na 20 kW.  

Spotřeba elektrické energie z provozu LCO je odhadována na 20 MWh. Podrobnější údaje o instalovaném 
výkonu a předpokládané spotřebě budou specifikovány v projektové dokumentaci stavby. 

Tepelná energie 

Administrativní objekt i provozní budovy budou napojeny na stávající rozvod zemního plynu, který bude 
sloužit k vytápění vnitřních prostor. V provozu nebude využíváno žádné zařízení s potřebou tepelné energie.  

Instalovaný výkon je odhadován na 150 kW a předpokládaná potřeba plynu pro vytápění areálu na 60 000 
m3 ročně. Tyto udaje budou upřesněny v projektové dokumentaci stavby. 

Vstupní suroviny 

Vstupními surovinami pro provoz LCO jsou zejména odpady, které jsou v areálu skladovány, upravovány 
nebo využívány. Přehled a množství odpadů na vstupu i výstupu uvažovaných v rámci navrženého rozšíření 
provozu LCO je uveden v kapitole B.I.6.  

Vstupními surovinami ve fázi rekonstrukce průmyslových hal budou běžné stavební materiály (cihly, železné 
konstrukce, beton, tvárnice, sádrokarton, sklo, dřevo, živice). Celková potřeba jednotlivých druhů vstupních 
surovin bude stanovena v další fázi přípravy stavby. 
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Pro potřebu zázemí provozu bude nutné průběžně zajišťovat náhradní díly použitých technologií 
(technologická výbava, zařízení vzduchotechniky, vytápění, rozvodné soustavy...) a komponenty stavebního 
zařízení, kancelářské potřeby a zařízení kanceláří, prostředky pro běžný úklid a údržbu a podobně. 

Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Období provozu 

Záměr přestavuje vybudování logistického centra, určeného ke sběru, výkupu, zpracování a skladování 
odpadů v areálu bývalých Zemědělských a inženýrských staveb, a.s. (v likvidaci), při ulici U panelárny v 
Olomouci, městské části Chválkovice. Celková kapacita logistického centra je do cca 40 000 tun odpadů 
ročně (tj. návoz 40 000 tun a odvoz 40 000 tun). 

V souvislosti s realizací záměru bude ukončen provoz stávajícího střediska v Olomouci, v lokalitě Na Šibeníku 
o kapacitě cca 10 000 tun odpadů ročně (tj. návoz 10 000 tun a odvoz 10 000 tun). 

Doprava bude zajištěna především vlastními dopravními prostředky společnosti SITA CZ a.s., umístěnými 
(parkovanými) v logistickém centru. Vozový park bude tvořit do 12 lehkých a středních nákladních vozidel o 
užitečné hmotnosti do 12,5 tun (např. Avia, Iveco, dodávková vozidla apod.), do 5 těžkých nákladních 
vozidel o užitečné hmotnosti nad 12,5 tun (např. Tatra, Man apod.) a 4 přívěsy. Těžká kamionová doprava 
nebude prováděna. 

Celkový obrat nepřekročí tyto hodnoty: 
• do 70 odjezdů a 70 příjezdů za den u vozidel o užitečné hmotnosti do 12,5 tun (lehká a střední nákladní) 
• do 30 odjezdů a 30 příjezdů za den u vozidel o užitečné hmotnosti nad 12,5 tun (těžká nákladní). 

Dále je uvažováno s obratem do 50 příjezdů a 50 odjezdů osobních vozidel za den pro dopravu zaměstnanců 
a služebních osobních vozidel. 

Uvedené hodnoty nepředstavují absolutní nárůst intenzit dopravy v území, a to s ohledem na skutečnost, že i 
předchozí uživatel areálu (Zemědělské a inženýrské stavby, a.s.) byl významným producentem dopravy v 
území. 

Doprava bude prováděna převážně v denní dobu pracovních dní, výjimkou může být např. řešení havarijních 
situací. 

Dopravní trasy budou vedeny výjezdem na ul. U panelárny a dále průmyslovou zónou západním směrem na 
ul. Pavlovickou (silnice I/46), alternativně též jihovýchodním směrem ulicí Libušinou a Pavelkovou na ul. 
Lipenskou (silnice II/635). 

Období výstavby 

Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik desítek 
nákladních vozidel denně a nebudou se tak vymykat intenzitám dopravy očekávaným při provozu záměru. 
Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací. 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem 
k navrženému použití látek a technologií) 

B.III.1. Ovzduší 

Období přípravy a výstavby 

V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých 
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně 
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. Vzhledem k rozsahu staveniště a 
předpokládané době výstavby není očekávána významná emise tuhých látek při výstavbě. 
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Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.  

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Vytápění 

Vytápění a temperování objektů bude zajištěno zdroji spalujícími zemní plyn, při předpokládané maximální 
celkové roční spotřebě 60 000 m3 zemního plynu předpokládáme následující objem emitovaných škodlivin: 

         Tab.: Emise z vytápění 

NOx 

kg/rok 

CO 

kg/rok 

SO2 

kg/rok 

org. látky 

kg/rok 

tuhé látky 

kg/rok 

95,2 19,0 0,6 7,6 1,2 

Administrativa a sociální zázemí bude využívat stávajících prostor, nedojde tedy k absolutnímu nárůstu emisí. 

Technologické zdroje 

Jednotlivá pracoviště nebudou vybavena odsáváním a nebudou zdrojem emisí znečišťujících látek. 
Skladování a manipulace s oleji může být zdrojem těkavých organických látek. Předpokládaná maximální 
celková roční emise bude cca 40 kg VOC. 

V objektu č. 3 bude provozován lis odpadů, který nebude zdrojem škodlivin vypouštěných do ovzduší. 

Skladování PHM 

V rámci areálu bude provozována čerpací stanice PHM pro výdej motorové nafty se dvěmi nádržemi o 
obsahu 16 m3 (celkem 32 m3). Při stáčení a výdeji motorové nafty může docházet k emisi těkavých 
organických látek. Předpokládaná maximální emise při denním výdeji do 1000 l nafty bude činit cca 0,02 kg 
VOC, tedy celkem cca 5 kg za rok. 

Sklad a výdej PHM není v lokalitě novým provozem, sklad byl využíván předchozím provozovatelem areálu. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Součástí zařízení není žádný plošný zdroj znečišťování ovzduší. 

Parkování a drobné pohyby vozidel při vykládce a nakládce v areálu budou zdrojem emisí, množství je 
uvedeno v následující tabulce. 

         Tab.: Emise z pohybu vozidel v areálu 

NOx 

kg/den 

CO 

kg/den 

SO2 

kg/den 

org. látky 

kg/den 

tuhé látky 

kg/den 

0,063 0,044 0,0003 0,014 0,005 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Automobilová doprava vyvolaná provozem logistického centra bude liniovým zdrojem emisí. Při 
předpokládané intenzitě dopravy 100 osobních, 140 lehkých a 60 těžkých nákladních vozidel denně (příjezdů 
a odjezdů) je objem emitovaných škodlivin uveden v následující tabulce. 

          Tab.: Emise z dopravy 

NOx 

kg/km.den 

CO 

kg/km.den 

SO2 

kg/km.den 

org. látky 

kg/km.den 

tuhé látky 

kg/km.den 

0,209 0,147 0,001 0,045 0,016 
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B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

Srážkové odpadní vody 

Záměr je umístěn na stávajících zpevněných a zastavěných plochách areálu, které z větší části zachovává 
(stávající objekty) nebo nahrazuje novým povrchem (komunikace a manipulační plochy), případně nahrazuje 
novou zástavbou (hala DRUSUR). 

Odtok po realizaci záměru tak bude odpovídat stávajícímu stavu. 

Objem srážek zachycených na plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze 
přiblížit pomocí vztahu: 

 Q = F × ψ × h 

 kde: F je odvodňovaná plocha [m2] 

F1 = 2 244 m2 (plochy zastavěné budovami) 
F2 = 5 500 m2 (plochy komunikací a manipulační plochy) 

 h je průměrný roční úhrn srážek  
 h = 0,570 m (srážkoměrná stanice Olomouc, průměr 1961-1990) 

 ψ je odtokový koeficient 
 ψ1 = 0,9 (pro střechy objektů), 
 ψ2 = 0,7 (pro asfaltové a betonové vplochy o sklonu 0-1 %), 

 Q je celkový objem odtoku odvodňované plochy [m3/rok] 

Průměrný odtok ze zastavěných ploch (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný 
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu: 

 q = Q/t  
 kde: q je průměrný odtok z odvodňované plochy [l.s-1] 
  Q je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] 
  t je 1 rok [s]  

t = 31 536 000 s 

Výpočet odtoku srážkových vod: 

 Q1 = F1 × ψ1  × h = 2 244 × 0,9 × 0,57 = 1 151 m3 
 Q2 = F2 × ψ2  × h = 5 500 × 0,7 × 0,57 = 2 195 m3 
 Q = Q1 + Q2 = 1 151 + 2 195 = 3 346 m3 
 q = Q/t = 3 346 000/31 536 000 = 0,106 l.s-1 

Celkový odtok srážkových vod z areálu záměru bude činit v průměrném klimatickém roce zhruba 3 346 m3, 
tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,106 l.s-1. 

Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody. 

Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a manipulačních ploch odpovídá kvalitě srážkových vod. V minimální 
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů 
z povrchu komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém 
průmyslu a obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního 
provozu. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic 
(navýšení koncentrací Cl-). 

Srážkové vody budou odvedeny stávající kanalizací areálu do oddílné veřejné kanalizační sítě ve správě 
společnosti Středomoravská vodárenská, a.s, vody ze zpevněných dopravních a manipulačních ploch budou 
předčištěny v zařízení ORL. 
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Odpadní vody splaškové 

Na splaškovou kanalizaci budou napojeny odpadní vody splaškové z hygienických zařízení sociálního zázemí 
administrativní budovy a provozních budov. Záměr využívá stávající přípojky areálu na veřejnou kanalizační 
síť, která je zakončena na městské ČOV. 

Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody. 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH 

průměrná denní produkce měsíční produkce roční produkce 

7 m3/den  146 m3/měs. 1 750 m3/rok (≈ ∅ 0,055 l.s-1) 

Odpadní vody technologické 

Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.  

Čistící zařízení, recipient 

S odpadními vodami bude nakládáno stávajícím způsobem. Odpadní vody budou odváděny veřejnou 
kanalizační sítí na městskou ČOV. Přípustná míra znečistění odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem.  

Konečným recipientem odpadních vod bude tok Bystřice, resp. Moravy. 

Srážkové vody z plochy stání nákladních automobilů budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin. Typ 
zařízení a jeho parametry, včetně výstupních limitů, budou stanoveny v rámci navazujícího vodoprávního 
řízení. 

B.III.3. Odpady 

Ve fázi výstavby 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady: 

− z demolice a demontáže stavebních a technologických prvků uvnitř stávajících objektů a 
z manipulačních ploch, 

− z vlastních stavebních a výkopových prací. 

Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze 
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci 
následujících druhů odpadů: 

Číslo odpadu  Název odpadu                          Kategorie  

   ODPADNÍ  OBALY   
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly                                               O 
15 01 02  Plastové obaly          O 
15 01 03  Dřevěné obaly          O 
15 01 04  Kovové obaly           O 
15 01 06  Směsné obaly           O 
15 01 07  Skleněné obaly          O 
15 01 09  Textilní obaly           O 
15 01 10  Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek     
   či těmito látkami znečištěné ( barvy, tmely, atd.)      N 

   STAVEBNÍ  A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 01  Beton            O 
17 01 02  Cihly+ omítky           O 
17 02 01  Dřevo            O 
17 02 02  Sklo                                                            O 
17 02 03  Plasty - podlahové PVC, Pe                 O 
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17 03 03  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)                            N 
17 04 05  Železo a ocel           O 
17 04 11  Kabely elektro           O 
20 01 21         Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť                            N  

KOMUNÁLNÍ  ODPADY 
20 01 01  Papír, lepenka           O 
20 01 02  Sklo            O 
20 03 01  Směsný komunální odpad         O 

Celkový objem produkce odpadů podle jednotlivých čísel je obtížné specifikovat, lze očekávat produkci v 
řádu desítek až stovek tun materiálu z demolice stávajícího vybavení budov. 

Odpad z demolice a úklidu bude přednostně využit, případně odstraněn. 

S ohledem na stav budov a použité materiály není předpokládána významná produkce odpadu kategorie N 
nebo O/N dle Katalogu odpadů. 

Množství a způsob využití nebo zneškodnění odpadů budou předmětem evidence podle § 39, odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů s náležitostmi dle § 21 vyhlášky MŽP č. 
383 o podrobnostech nakládání s odpady. Původcem odpadu bude dodavatel stavby případně dodavatelé 
jejích dílčích částí. 

Ve fázi provozu 

Ve fázi provozu budou vznikat odpady především v jednotlivých provozních úsecích, na kterých bude 
docházet k úpravám odpadu. Přehled odpadů na výstupu z jednotlivých technologií je uveden v kapitole 
B.I.6. Množstevní produkce bude závislá na využívání jednotlivých technologií v rámci centra. V řádově 
nižších objemech pak budou vznikat odpady z běžné údržby stavby, technologie a manipulační techniky a 
z provozu kancelářského a sociálního zázemí.  

Původcem odpadů bude provozovatel zařízení, který je zároveň osobou oprávněnou ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Odpad bude k dalšímu nakládání předán na vlastní zařízení nebo jiné osobě 
oprávněné k převzetí odpadu do svého vlastnictví podle § 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. Volba 
oprávněné osoby je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Doprava související se záměrem bude zdrojem hluku v okolí komunikací. Podle kapacity zařízení nepřekročí 
vnější intenzita dopravy (v obou směrech) cca 100 osobních vozidel za den, cca 140 vozidel do 12,5 tun za 
den a cca 60 vozidel nad 12,5 tun za den. Průměrná denní hodinová intenzita dopravy tak nepřekročí 
hodnotu cca 

300/16 = 18,7 vozidel za hodinu, z toho: 
6,3 osobních, 
8,7 nákladních do 12,5 t a 
3,7 nákladních nad 12,5 t. 

To je hodnota, kterou je nutno ve smyslu platných metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy 
považovat za zdroj hluku z dopravy. 

Pozn.: Ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 
1996, 2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí považována "doprava po pozemních komunikacích s 
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže 
komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů 
za hodinu". 

Modelování dopravního hluku vychází z intenzity a skladby dopravního proudu, nikoliv z hlukových emisí 
jednotlivých vozidel. Ty zde proto nejsou uváděny. 
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Dále budou provozovány tyto technologie: 
• lis na odpady, umístěný uvnitř uzavřené haly, do LAp,2m = 82 dB 
• nakladač, pohyb po ploše střediska, uvažován nepřetržitý provoz, akustický tlak do LAp,2m = 76 dB 
• vysokozdvižný vozík, pohyb po ploše střediska, uvažován nepřetržitý provoz, akustický tlak do 

LAp,2m = 70 dB. 

Další případná technologická zařízení (vzduchotechnika, klimatizace, vytápění resp. jiná), určená pro 
technické zařízení budov, jsou akusticky celkově málo významná a s ohledem na umístění záměru 
zanedbatelná. Půjde o běžná typová zařízení, akusticky ošetřená tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové 
vlivy jak v pracovním prostředí, tak v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru 
resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

Záměr bude provozován pouze v denním období. 

V období výstavby střediska lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební 
dopravy a stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné 
zdroje a dočasný vliv, s ohledem na umístění málo významný. 

Vibrace a záření 

Zdroje vibrací nejsou uvažovány. 

Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  

Analýza rizik nestandardního stavu 

V areálu bude nakládáno s odpady, které mohou obsahovat nebezpečné látky, a které mohou představovat 
riziko havarijního stavu s negativními dopady na jednotlivé složky životního prostředí. 

Vlastní záměr nepřináší do regionu nové riziko. Provoz logistického centra je určen k soustředění odpadu 
převážně z produkce subjektů na území města Olomouce a okolí. Odpad je dále vyvážen k využití nebo 
odstranění na odpovídající zařízení. Produkce nebezpečných odpadů není záměrem vyvolána ani zvyšována, 
tato skutečnost souvisí s komerční a průmyslovou aktivitou na území města a okolí. Záměr představuje 
řešení pro zajištění cesty takového odpadu do vhodného zařízení v souladu s platnou legislativou. Důsledkem 
realizace záměru bude přenesení stávajících rizik z jiného místa do lokality záměru s tím, že záměr umožňuje 
odborné a zabezpečené nakládání s takovým odpadem. 

V souvislosti s provozem záměru lze předpokládat následující nestandardní stavy: 

- únik závadných látek v prostoru logistického centra, 

- požár v provozu, 

- únik závadných látek během přepravy odpadu. 

Únik závadných látek v prostoru logistického centra lze předpokládat zejména jako důsledek nehody nebo 
závady při manipulaci s odpadem (vykládka nádob s odpadem, stáčení odpadních olejů apod.), vyloučit nelze 
porušení těsnosti nádoby při skladování. S ohledem na skutečnost, že veškeré manipulační, skladovací a 
stáčecí plochy budou odpovídajícím způsobem havarijně jištěny, je riziko úniku mimo kontrolované plochy 
velmi nízké. 

K požáru v provozu může dojít zejména v důsledku závady (např. na elektroinstalaci), v důsledku hrubého 
porušení provozních a bezpečnostních předpisů ze strany obsluhy, v rámci nehody při areálové přepravě 
nebo zlým úmyslem. Riziko vzniku požáru v zařízení je nízké, veškeré provozy v rámci areálu budou 
odpovídajícím způsobem požárně zajištěny, nakládání s odpadem je zajištěno odborně způsobilými 
zaměstnanci společnosti. 
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Riziko nestandardního stavu, spojeného s únikem závadných látek z odpadu během přepravy, je obecně 
spojeno se silniční dopravou. V důsledku dopravní nehody může dojít k úniku ropných látek z palivové 
nádrže nebo jiných provozních dutin vozidla nebo z přepravovaného nákladu. Riziko úniku během přepravy 
je sníženo skutečností, že přeprava závadných látek je zajištěna v režimu dohody ADR. 

Z hlediska možností dalšího šíření nebezpečných látek z ohniska úniku je podstatným faktorem doba, 
uplynulá mezi vlastním únikem a jeho zjištěním, resp. zahájením sanačních prací. Pravděpodobnost výskytu 
bezprostředně nezjištěného úniku závadných látek je v kontrolovaném provozu určeném k nakládání 
s odpady i v silniční dopravě minimální. 

Dopady na okolí 

V rámci skladování a manipulace s odpadem v provozu Logistického centra Olomouc není předpokládán únik 
závadných látek mimo havarijně zajištěné nebo zpevněné plochy. V případě úniku během manipulace nebo 
ze skladovací nádoby bude provedeno odstranění úniku bezprostředně po zjištění, environmentální dopady 
nejsou v takovém případě očekávány. 

K úniku na nezpevněné nebo nezajištěné plochy, který představuje riziko pro okolní prostředí může dojít 
např. v případě mimořádné nehody v rámci areálové přepravy nebo při zanedbání úniku na manipulačních 
plochách. Při úniku na nezpevněný terén může dojít k poškození vegetace a znehodnocení přípovrchových 
vrstev půdy. Riziko úniku na nezpevněný terén je minimální, tento typ povrchu se v areálu a v okolí míst 
určených k nakládání s odpadem prakticky nevyskytuje. Geologické prostředí je při povrchu tvořeno málo 
propustnými hlinitými a hlinitojílovitými sedimenty v mocnostech řádově prvé metry. Z tohoto důvodu lze 
předpokládat zasažení hlubších poloh horninového prostředí nebo zasažení hladiny podzemní vody pouze 
v případě déle trvající kontaminace s podporou šíření uniklých látek pohybem vody atmosférického původu. 
Tato situace je značně nepravděpodobná, v případě zasažení nezpevněného terénu bude mimořádný stav 
bezprostředně řešen standardními sanačními postupy. Není předpokládán nezjištěný nebo zanedbaný únik 
na volný terén. Povrchové vody nejsou v areálu ohroženy.  

Jako nestandardní stav spojený s emisemi škodlivin do ovzduší lze uvažovat případ požáru v areálu. 
S ohledem na rozsah provozu i předpokládané možnosti hasebního zásahu není předpokládáno dlouhodobé 
trvání hoření. V případě požáru lze očekávat nárazové uvolnění značného objemu širokého spektra škodlivin 
do ovzduší s krátkodobým negativním projevem. Z hlediska ohrožení obyvatelstva je podstatná skutečnost, 
že provoz je situován v prostředí průmyslové zóny vzdálené cca 300 m od nejbližší obytné zástavby v ulici 
Libušina a Ondřejova. S rostoucí vzdáleností od zdroje hoření dochází významnému naředění emitovaných 
škodlivin (v případě bez pohybu vzduchových hmot zhruba se čtvercem vzdálenosti) a k transportu škodlivin 
mimo území ve vyšších vrstvách atmosféry. Z hlediska situace v okolní obytné zástavbě lze předpokládat po 
dobu trvání požáru akutní zhoršení imisní situace s předpokladem významného překročení krátkodobých 
imisních limitů. Z hlediska zdravotních rizik lze jako zónu nebezpečnou pro zdraví a život osob označit 
bezprostřední okolí požářiště, v oblasti bytové zástavby je možné předpokládat negativní reakce organismu a 
akutní obtíže v důsledku podráždění sliznic a dýchacího ústrojí. Ohrožení života nebo trvalé zdravotní 
následky lze, s ohledem na vzdálenost a rozsah provozu, vyloučit. 

V případě úniku závadných látek při přepravě může dojít k poškození vegetace a půdních vrstev v místě 
nehody. Další šíření kontaminace závisí na místních podmínkách. V rámci přepravy nelze předpokládat 
nezjištěný únik a lze očekávat bezprostřední sanační zásah obsluhy vozidla nebo příslušníků HZS. Nejméně 
pravděpodobným a nejméně příznivým případem je při dopravě obecně únik závadných látek v přímém okolí 
vodních toků nebo únik do systému odvodnění komunikace zejména v době trvání srážek. 

Možnosti řešení 

Možnosti efektivního řešení nestandardního stavu jsou v případě provozu se zajištěným odborným 
nakládáním s odpady dobré, tato skutečnost souvisí se zajištěním rizikových míst a kontrolovaným 
nakládáním se závadnými látkami bez možnosti nezjištěného úniku. V provozu budou k dispozici prostředky 
pro likvidaci úniku dle škodlivin, se kterými bude nakládáno. Provozní dokumentace zařízení typu 
Logistického centra Olomouc dále zahrnuje postupy lokalizace a likvidace úniku a předpis správních a 
kontrolních orgánů k vyrozumění v případě havárie. 
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Při bezprostředním zásahu je dle situace obvykle zajištěna požární bezpečnost, identifikována uniklá látka, 
identifikován a zajištěn zdroj úniku. Následně je únik lokalizován a zajištěn proti dalšímu šíření - obvykle 
posypáním sorbentem, ohrazením sorpčními rukávci nebo sorbentem, přehrazením ucpáním nebo jiným 
zajištěním privilegovaných tras šíření. 

Vlastní sanace následků úniku spočívá většinou v odklizení kontaminovaného materiálu, očistění povrchu 
podlahy nebo manipulační plochy, popř. odtěžení přípovrchových vrstev zeminy v dosahu kontaminace.  

Pro případ požáru budou v areálu rozmístěny ruční a příruční hasící přístroje s náplní dle charakteru provozu 
a požární rozvod vody. Likvidace požáru tak může být zahájena bezprostředně po zjištění zahoření s tím, že 
s ohledem na polohu provozu lze očekávat brzký dojezd profesionálních hasičů. 

Vyhodnocení rizik nestandardního stavu 

Z provedené analýzy vyplývá velmi nízké riziko nestandardního stavu s vážnými environmentálními následky. 
Lze očekávat ojedinělý únik škodlivin na havarijně zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou 
dobou trvání a dobrým stavem místa po sanačním zásahu. 

Z širšího hlediska nepřináší záměr do regionu nová rizika vyplývající z nakládání s odpadem, ale převádí 
nakládání s odpady na místo, které bude odpovídajícím způsobem zajištěno. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Navržený areál se nachází v sevevýchodní části města Olomouc, k.ú. Chválkovice, místní části Bělidla. 

Širší zájmové území je součástí průmyslové zóny, ve které je soustředěna řada průmyslových provozů a 
skladových areálů. 

Pozemky vymezené pro prověřovaný záměr jsou součástí stávajících zpevněných a ostatních ploch. Záměr je 
navržen ve stávajícím areálu společnosti Zemědělské a inženýrské stavby, která je v likvidaci. 

Lokalita záměru se nachází cca 250 m severně od toku Bystřice, která je přítokem řeky Moravy. Nadmořská 
výška terénu v místě areálu se pohybuje okolo 217 m n.m. Vlastní lokalita i její okolí se nachází v prostředí 
s výrazně pozměněným terénem. Lokalita se nachází v prostředí průmyslové zástavby, kde došlo ke zpevnění 
a zastavění většiny ploch. 

Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).  

Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000) 
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Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné 
krajinné prvky 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V dotčeném území 
nejsou vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny: 
 Na území záměru nezasahují dále území chráněná ve smyslu § 3 a následujících zákona č. 114/1992 Sb. 

jako: 

− významné krajinné prvky, 

− prvky územního systému ekologické stability.  
 V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., ani 

není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

 Záměr se nachází mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které jsou součástí soustavy Natura 
2000. 

 Dotčené území není součástí přírodního parku. 

Lokalita se nachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Kvartér řeky Moravy“, 
které bylo vyhlášeno Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. 

Na území záměru nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Záměr se nachází mimo území městské 
památkové rezervace Olomouc, záměr nepodléhá režimu regulačního plánu památkové rezervace, které 
vydal Magistrát města Olomouc. 

Lokalita záměru se nachází mimo území kulturního významu. 

Lokalita záměru se nachází mimo území archeologického významu. 

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, 
extrémní poměry 

Projekt je lokalizován v areálu průmyslové výroby na severovýchodním okraji města Olomouce. Oblast je 
využívána převážně ke komerčním aktivitám, území je zároveň zatíženo dopravními koridory (silnice I/46, 
železnice). Areál záměru je mimo hustě obydlené zóny města. Hlavní zátěž širšího území souvisí s projevy 
urbanizace, průmyslové výroby a automobilové dopravy. Důsledkem působení těchto faktorů je vymizení 
původních rostlinných a živočišných společenstev, znečisťování ovzduší a hluková zátěž. 

Dle sdělení MŽP č. 9, uveřejněného ve věstníku MŽP částka 4 z 04/2008, patří území Olomouce mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na části území (95,3%) dochází k 
překročení imisního limitu pro maximílní 24 hodinovou zátěž prachem (PM10). 

Staré ekologické zátěže v prostoru objektů areálu LCO nejsou registrovány. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Dotčené území se nachází v jižní části městské části Chválkovice, na plochách určených pro průmyslovou 
výrobu. Plochy pro bydlení se nachází mimo průmyslovou zónu – jde o zástavbu podél toku Bystřice (ulice 
Libušina, Ondřejova) cca 250 - 300 m JZ od areálu LCO, a zástavbu podél ulice Pavlovická – Chválkovická 
cca 1 000 m SZ od areálu LCO. Celkový počet obyvatel města Olomouce je 100.186 (k 31.12.2006). 

C.II.1. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Dle sdělení MŽP č. 9, uveřejněného ve věstníku MŽP částka 4 z 04/2008, patří území Olomouce mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na 95,3 % území dochází k překročení 
imisního limitu pro maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10). 

Kvalita ovzduší je v současné době na území města Olomouc průběžně sledována na několika měřících 
stanicích. Jsou jimi stanice registrované v IIS-ISKO: stanice ČHMÚ č. 1075 Olomouc a stanice Hygienické 
služby č. 1197 Olomouc Šmeralova a stanice provozované Magistrátem města Olomouc (v Hodolanech a při 
ul. Velkomoravské).  

Nejbližší stanicí je stanice Českého hydrometeorologického ústavu č. 1197 Olomouc Šmeralova, ležící ve 
vzdálenosti cca 2 km. 

S ohledem na předpokládané vlivy předmětné stavby na životní prostředí se při popisu kvality ovzduší 
zaměříme na popis stávající imisní zátěže oxidu dusičitého (NO2) a prašného aerosolu frakce PM10. 

Oxid dusičitý (NO2) 

 

Z výše uvedených hodnot naměřených v roce 2007 je zřejmé, že k dosažení či překročení imisního limitu pro 
NO2 v hodnoceném území nedochází.  

Měřící stanice v Hodolanech (neuvedená v ročence ČHMÚ) naměřila v roce 2007 hodnoty maximálních 
hodinových koncentrací nižší než je 40% hodnoty imisního limitu. 
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Tuhé znečišťující látky (PM10) 

 

Jak vyplývá z hodnot naměřených na stanicích v Olomouci je hodnota imisního limitu maximální 24 hodinové 
koncentrace pro prach dosažena (LV=50µg.m-3) téměř na všech uvedených stanicích (s nadlimitní četností 
však pouze na stanici č. 1622), u průměrných ročních koncentrací (LV=40µg.m-3) je limitu dosaženo pouze 
na stanici č. 1075.  

Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v  teplé oblasti s následující charakteristikou: 

T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i 
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce. 

Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 50 až 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 160 až 170 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází v centrální části průmyslové zóny a je obklopen řadou provozoven různého charakteru. 
Hluková situace je zde dána zejména činnostmi v sousedících provozovnách a dopravním provozem na 
okolních komunikacích. Subjektivně je hluková situace vyhovující, resp. z důvodu nepřítomnosti chráněného 
prostoru není hodnocena. 

Významným zdrojem hluku v území se stane přeložka silnice I/46 (východní tangenta a tzv. severní spoj), 
nacházející se však v dostatečné vzdálenosti od chráněných prostor. 



 
   Logistické centrum Olomouc – zařízení k využívání odpadů 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 32 z 62    

 

Nejbližším resp. nejvíce dotčeným chráněným venkovním prostorem nebo chráněným venkovním prostorem 
staveb je venkovní prostor rodinných domů, nacházejících se při ulici Libušině, poblíž křižovatky ulic Libušina 
a U Panelárny. Vzdálenost téchto domů od záměru je cca 250 metrů a více. 

Hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, jsou následující: Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro hluk 
z provozovny záměru je uvažována hodnotami LAeq,T = 50 dB pro denní dobu a LAeq,T = 40 dB pro noční 
dobu. Pro hluk z provozu na veřejných komunikacích je hygienický limit uvažován hodnotami LAeq,T = 55 dB 
pro denní dobu, LAeq,T = 45 dB pro noční dobu, v okolí hlavních pozemních komunikací (kde hluk z těchto 
komunikací je převažující) potom LAeq,T = 60 dB pro denní dobu, LAeq,T = 50 dB pro noční dobu. 

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň 
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez 
konfliktů s hygienickými limity. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.3. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Lokalita se nachází na území hlavního povodí č. 4-10-03 Morava od Třebůvky po Bečvu, dílčímu povodí 
dolního toku Bystřice č. 4-10-03-112. 

Obrázek: Hydrologická situace (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u 
Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2, průměrný průtok u ústí 
činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území moravské části České republiky. 

Řeka Morava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.  

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. 

V území protéká řeka Morava širokou údolní nivou generelně ve směru SSZ – JJV. Záměr se nachází v povodí 
levého břehu Moravy, která protéká zhruba 1,5 km zjz od lokality. 
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Bystřice pramení v Nízkém Jeseníku, jižně od obce Rýžoviště ve výšce 660 m n.m. a ústí v Olomouci do 
Moravy ve výšce 220 m n.m. jako její levostranný přítok. Délka toku činí 53,9 km, plocha povodí 267,4 km2 
průměrný průtok u ústí činí 1,8 m3.s-1. 

Řeka Bystřice je podle vyhlášky MZ č. 470/2001 v celé délce svého toku významným vodním tokem. 

Bystřice protéká ve směru V-Z zhruba 300 m jižně od lokality, záměr se nachází v povodí jejího pravého 
břehu. 

Jiné povrchové toky a akumulace 

Vlastní lokalita záměru se nachází v prostředí průmyslového areálu, území je odvodňováno dešťovou 
kanalizací. Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nevyskytují žádné vodní toky nebo přirozené akumulace 
povrchových vod. 

Zátopová území 

Zájmová lokalita se nachází mimo mimo zátopové území pro Q100 řeky Moravy a Bystřice. 

Podzemní voda 

Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují hydrogeologický rajón 222 Hornomoravský úval a jeho 
nadložní rajón 162 Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu. 

Hydrogeologický rajón 162 tvoří kvartérní fluviální sedimenty převážně středomoravské nivy a vyšších 
údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován mocným souvrstvím kolektorských štěrkopísků, 
které vyplňují rozsáhlé deprese předkvartérního reliéfu. Bazální izolátor kvartérní zvodně tvoří neogenní jíly 
případně puklinově propustné souvrství kulmu. 

Hydrogeologický rajón 222 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 162. Souvrství 
neogénních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které tvoří na území 
bazální izolátor kvartérního zvodnění. Mocnosti neogénních kolektorů s výjimkou bazálních se pohybují 
v řádu jednotek metrů a jsou tvořeny převážně jemnozrnnými jílovitými písky, které směrem k okrajům a na 
bázi přecházejí v písčité štěrky. Zvodnění v prostředí neogénu je charakterizováno napjatou hladinou, 
vodárenský význam rajónu je nízký. 

Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově propustné 
kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty, popř. společný kolektor pliocénních a nadložních kvartérních 
klastik o mocnostech až desítky metrů. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak 
vápnité jíly spodního badenu nebo pliocénní sedimenty v jílovitém vývoji. 

Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami z tranzitních 
kolektorů na svazích Nízkého Jeseníku a infiltrací z koryt vodních toků (zejména z Bystřice a Moravy). Směr 
proudění podzemní vody postupuje na území generelně k jihozápadu, kde podzemní voda dotuje zvodnění 
údolní terasy řeky Moravy. 

V širším okolí lokality byly archivními pracemi zastiženy podzemní vody v hloubkách okolo 4 m pod úrovní 
terénu. 

V rámci archivních průzkumů přímo v areálu byla podzemní voda naražena v hloubkách 2,3 až 3,2 m pod 
úrovní terénu (Horák, 1977), resp, v hloubkách 3,0 – 4,2 m (Ptáčník 1985). Ustálená hladina podzemní vody 
během průzkumu v roce 1985 byla zjištěna v hloubkách 3,0 – 3,2 m pod úrovní terénu, tomu odpovídají 
úrovně 215,07 m n.m. až 215,5 m n.m (viz následující tabulka). 

Při průzkumu v roce 1985 byl odebrán vzorek podzemní vody z vrtu V6 pro posouzení agresivity vůči 
betonovým konstrukcím. Odebraný vzorek vykazoval mírně kyselou reakci (pH 6,44), střední mineralizaci 
(444 mg.l-1), střední tvrdost (10,8 °N) a vysokou agresivitu pro základové konstrukce.  
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VÝSKYT PODZEMNÍ VODY

hloubka hladiny podzemní vody úroveň hladiny podzemní vody průzkum vrt úroveň terénu 
[m n.m.] naražená [m] ustálená [m] naražená [m n.m.] ustálená [m n.m.]

V1 218,7 3,1 nezaměřeno 215,6 nezaměřeno

V2 218,5 3,2 nezaměřeno 215,3 nezaměřeno

V3 218,6 3,15 nezaměřeno 215,45 nezaměřeno

1977 

V4 218,6 2,3 nezaměřeno 216,3 nezaměřeno

V1 218,5 3,8 3 214,7 215,5 

V2 218,27 3,8 3,2 214,47 215,07 

V3 218,27 3,8 3,2 214,47 215,07 

V4 218,33 3,8 3 214,53 215,33 

V5 218,17 3 3 215,17 215,17 

1885 

V6 218,44 4,2 3 214,24 215,44 

zdroj: Horák 1977; Ptáčník 1985 

Vodní zdroje 

Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. 

Pramenní oblasti 

Posuzovaná lokalita se nachází mimo pramenní oblasti. 

C.II.4. Půda a horninové prostředí 

Půda 

Pozemky dotčené výstavbou nejsou součástí zemědělské půdy a záměr nevyžaduje odnětí ze ZPF. Všechny 
dotčené pozemky jsou vedeny jako ostatní či zastavěné plochy. Na dotčených pozemcích není vymezen kód 
BPEJ a nelze je hodnotit z hlediska ochrany ZPF. 

Povrch pozemků v prostoru celého areálu tvoří objekty nebo zpevněné komunikační a manipulační plochy. 

Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa. 

S ohledem na využití pozemků a zabezpečení provozu není předpokládáno znečištění zemin v areálu LCO.  

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území záměru následujícím 
morfologickým jednotkám: 

- provincie Západní karpaty 
- subprovincie Vněkarpatské sníženiny 
- oblast Západní Vněkarpatské sníženiny 
- celek Hornomoravský úval 
- podcelek Uničovská plošina 
- okrsek Žerotínská rovina. 

Hornomoravský úval je široká protáhlá sníženina tektonického původu (příkopová propadlina), vyplněná 
neogénními sedimenty a kvartérními akumulacemi řeky Moravy. Hornomoravský úval je v oblasti omezen 
z východu a severovýchodu výraznými svahy vrchovin Nízkého Jeseníku, ze západu a jihozápadu pak svahy 
Drahanské vrchoviny. 
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Podcelek Uničovská plošina je plochou nížinnou pahorkatinou převážně na neogenních a kvartérních 
sedimentech. Střední výška jednotky činí 245,6 m n.m., střední sklon 0°56’. 

Vlastní lokalita se nachází na rovinatém území při okraji údolní nivy Moravy, v blízkosti soutokové oblasti 
s Bystřicí. Výrazným prvkem v morfologii širšího okolí je niva toku Bystřice. Vlastní lokalita se nachází 
v prostředí ovlivněném antropogenními prvky (komunikace, průmyslová a komerční zástavba). Nadmořská 
výška se na lokalitě pohybuje okolo 217 m n.m. 

Geologické poměry 

Na zájmovém území se z geologických jednotek vyskytují kulm Nízkého Jeseníku, neogénní výplň 
Hornomoravského úvalu a kvartérní sedimenty. 

Předneogénní podklad je na zájmovém území tvořen horninami spodního karbonu, které vystupují k povrchu 
zhruba 1,5 až 3 km východně od zájmového území. Litologicky se jedná o flyšové vrstvy moravické facie 
tvořené převážně drobami a prachovitými břidlicemi kulmu Nízkého Jeseníku. 

Během miocénu došlo v oblasti k mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných depresí. V okolí 
zájmového území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, většinou šedé vápnité jíly se slabými 
vložkami jemně zrnitých křemenných písků. 

Na vápnitých jílech spodního badenu došlo v oblasti během pliocénu k sedimentaci v režimu průtočného 
jezera. Sedimenty tzv. pestré pliocénní série, které tvoří na území předkvartérní podklad, jsou 
charakteristické střídáním jemně až hrubě zrnitých písků jílovitých písků, křemitých štěrků a nevápnitých jílů. 

Celková mocnost sedimentů neogénu dosahuje řádově až stovek metrů. 

V nadloží pliocénní pestré série jsou na zájmovém území zastoupeny sedimenty staršího pleistocénu 
charakteru hlinitých štěrkopísků spodní akumulace kralické terasy. Jedná se o dobře vytříděné štěrky a 
štěrkopísky s valouny do 5 cm, místně s vložkami písků a jílů. 

V nadloží spodní akumulace Kralické terasy (mladší akumulace není v širším okolí zájmového území vyvinuta) 
došlo k sedimentaci tzv. proluviálních štěrků s nedokonale opracovanými valouny o průměru až 20 cm a s 
hlinitou příměsí. Stáří proluviálních štěrků odpovídá střední až svrchní části risského glaciálu. 

V období würmu došlo k akumulaci eolických sedimentů charakteru spraší a sprašových hlín. V tomto období 
došlo rovněž k poslední hloubkové erozi v údolí řeky Moravy a jejích přítoků a k sedimentaci štěrků a 
štěrkopísků údolní terasy toku. 

Kvartérní sedimentace je v oblasti údolní nivy ukončena souvrstvím holocénních náplavových hlín. 
Přípovrchové vrstvy jsou v oblasti komerční a průmyslové zástavby dále často tvořeny různorodou 
antropogenní navážkou. 

V rámci archivních geologických průzkumů (Horák 1977, Ptáčník 1985) byly všechny vrty o hloubce do 12 m 
na lokalitě ukončeny v prostředí souvrství fluviálních štěrků a štěrkopísků, často zahliněných. Povrch tohoto 
souvrství byl vrty zjištěn v hloubkách od 1,0 do 4,0 m pod úrovní terénu. V nadloží štěrkopísků byly zjištěny 
hlíny, často se silnou příměsí štěrku nebo písku. Přípovrchové vrstvy jsou tvořeny převážně hlinito kamenitou 
navážkou. 

Geologické profily archivních vrtů jsou doloženy v příloze tohoto oznámení. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje  

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. V lokalitě záměru ani v jejím širším okolí se nenacházejí 
ložiska nerostných surovin. 

Geologické nebo paleontologické památky nejsou v území registrovány. 

Stabilita území, seismicita 

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové 
pohyby. 

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem 
zátěže do 6° M.C.S. 
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C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická charakteristika území 

Dle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se řešené území nachází při neostré hranici 
mezi hercynskou podprovincií, která je zastoupena Litovelským bioregionem a karpatskou provincií 
zastoupenou Hranickým a Kojetínským bioregionem. 

Z hlediska regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) se řešené území nachází na 
rozhraní Pannoského termofytika a Českomoravského mezofytika. Pannonské termofytikum je 
reprezentováno fytogeografickým okresem Hornomoravský úval a Českomoravské mezofytikum okresem 
Zábřežsko-uničovský úval. 

Z fytogeografických vegetačních stupňů je zastoupen stupeň kolinní (pahorkatinný). 

V geobiocenologickém pojetí se území nachází ve druhém (bukodubovém) vegetačním stupni. 

Z pohledu zoogeografického členění se území nachází v Českomoravském úseku zóny listnatých lesů 
Palearktidy (Mařan, 1956). 

Přírodní (potenciální) stav biocenóz 

Bez zásahů člověka by bylo celé zájmové území pokryto lesními společenstvy, diferencovanými podle 
stanovištních podmínek. 

V nivě řeky Bystřice byla rostlinná společenstva diferencována podle hydrického režimu. Zastoupeny zde byly 
vrbové a topolové luhy svazu Salicion albae, olšiny svazu Alnion glutinosae, jilmové a topolové doubravy a 
jaseniny svazu Alnion incanae a na vyvýšených místech dubohabřiny svazu Carpinion, které vystupovaly 
z nivy i na svahy Nízkého Jeseníku, po kterých posuzovaná stavba většinou prochází. 

Flóra a fauna 

Záměr je lokalizován ve stávajícím průmyslovém areálu, na kterém se vyskytuje výlučně zástavba a 
zpevněné plochy. Původní vegetace byla odstraněna v rámci předchozí výstavby. V současné době se 
vegetace na území areálu záměru vyskytuje pouze okrajově (náletové dřeviny v malém rozsahu). 

Na území provozu záměru nejsou podmínky pro přirozený výskyt živočišných společenstev. Ze zástupců 
živočišné složky ekosystému lze očekávat roztroušený výskyt běžných druhů bezobratlých (plži, hmyz), 
drobných hlodavců a ptáků. 

Celkově lze území areálu záměru charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené 
antropogenními vlivy (průmyslová výroba, doprava). 

V dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí není předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. 

V širším okolí se původní společenstva dochovala v údolí Bystřice, cca 250 m jižně od areálu LCO, tj mimo 
dosah jakýchkoli vlivů záměru. 

Ekosystémy 

V zájmovém území jsou nejrozšířenější ekosystémy na zemědělské půdě, jejichž primární funkcí je 
zemědělská produkce. Tato skutečnost je hlavním činitelem formujícím tyto ekosystémy. Vegetační kryt na 
těchto plochách je ve většině případů pouze dočasný a v mimovegetační době jsou plochy většinou bez 
porostu. Na tyto krátkověké agrocenózy jsou vázány některé druhy živočichů, především epigeonu. 

Dalším ekosystémem jsou břehové porosty vodních toků různé kvality. Biodiverzita těchto ekosystémů je 
většinou výrazně větší než zemědělsky obhospodařovaných ploch a to i přes jejich často výraznou eutrofizaci 
a ruderalizaci. 

V dalším textu jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny: 

 zvláště chráněná území 

 NATURA 2000 
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 Územní systém ekologické stability 

 Významné krajinné prvky 

 Přírodní parky. 

Zvláště chráněná území 

V zájmovém území záměru se ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, nenachází žádné zvláště chráněné území.  

Západně (cca 3 km) od zájmového prostoru se nachází CHKO Litovelské Pomoraví.  

NATURA 2000 

Soustava Natura 2000 je tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, ve smyslu § 3 odst. p) 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V zájmovém území záměru nejsou vymezeny žádné ptačí oblasti. Dvě ptačí oblasti se nacházejí v lokalitách 
od dotčeného území již značně vzdálených. Jedná se o ptačí oblast Litovelské Pomoraví (kód CZ0711018) - 
cca 4 km západně od zájmového prostoru v nivě řeky Moravy a oblast Libavá (kód CZ0711019) - cca 7 km 
východně od zájmového území v členitém terénu Oderských vrchů. Ptačí oblast Libavá byla vymezena 
nařízením vlády č. 533/2004 Sb. a ptačí oblast Litovelské Pomoraví nařízením vlády č. 23/2005 Sb.  

Národní seznam evropsky významných lokalit byl vyhlášen nařízením vlády č. 132/2005 Sb.  

Nejblíže zájmového území se nachází evropsky významná lokalita Olomouc - Černovír (kód lokality 
CZ0713384) - při východním okraji obce Černovír, cca 2,5 km západně od zájmového území. 

Jako další evropsky významné lokality v širším zájmovém území jsou: 

Litovelské Pomoraví (kód lokality CZ0714073) - cca 4 km západně v nivě řeky Moravy. 

Libavá (kód lokality CZ714133) - cca 7 km východně v členitém terénu oderských vrch. 

Morava – Chropyňský luh (kód lokality CZ714085) – cca 3 km jihojihozápadně v nivě řeky Moravy. 

Územní systém ekologické stability 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba od sebe oddělit jednotlivé 
ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů, a naopak, že pro 
uchování přirozeného genofondu krajiny je třeba vzájemně propojit izolovaná přirozená stanoviště 
rostlinných společenstev (a na ně vázaných druhů živočichů) pro území charakteristických. Těmto 
požadavkům odpovídá metoda vytváření územních systémů ekologické stability krajiny - ÚSES. 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je územní systém 
ekologické stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, 
biokoridor, interakční prvek. 

Nadregionální a regionální ÚSES 

Základním vstupním podkladem je Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR 
(Společnost pro životní prostředí, s.r.o., Brno, 1996). Tento územně technický podklad (ÚTP) Ministerstva 
životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytuje přehled o základní lokalizaci biocenter 
regionálního a nadregionálního významu a směrech jejich propojení biokoridory regionálního či 
nadregionálního významu, reprezentujícími známé či pravděpodobné hlavní migrační trasy. 

Tento územně technický podklad byl zapracován do Územního plánu velkého územního celku (VÚC 
Olomoucko) a do územního plánu města Olomouc. Z ÚTP byl do územního plánu převzat a dopřesněn 
regionální biokoridor na řece Bystřici spojující regionální biocentrum Bystrovany a nadregionální 
biokoridor K 126 (řeka Morava). Do tohoto regionálního biokoridoru byla vložena lokální biocentra tak, aby 
byly dodrženy prostorové paramenty ÚSES. 

Areál LCO se nachází v průmyslové zástavbě ve vzdálenosti cca 250 m od uvedeného regionálního 
biokoridoru. 
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Lokální (místní) ÚSES 

Nadregionální a regionální ÚSES převzatý z ÚTP byl v územním plánu doplněn lokálním územním systémem 
ekologické stability. Jedná se především o doplnění lokálních biocenter do trasy nadregionálních a 
regionálních biokoridorů. Dále byly vymezeny lokální biokoridory a do nich vložená lokální biocentra.  

Na zájmovém území není vymezen ani nezasahuje žádný lokální biokoridor. 

Významné krajinné prvky 

Zákon ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v § 3 odstavce a) 
definuje jako významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky, nebo esteticky hodnotnou část krajiny, 
která utváří její vzhled, nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 
tohoto zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. 

Významné krajinné prvky (VKP) je možné rozdělit do dvou skupin: 

 významné krajinné prvky uvedené obecně v § 3 odst. a) části zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, jimiž jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, tzv. VKP ze 
zákona; 

 významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., tzv. registrované VKP. 

V zájmovém území záměru se nevyskytují žádné významné krajinné prvky chráněné dle § 3 zákona č. 
114/1992 Sb., ani registrované VKP.  

Jižně od areálu LCO zcela mimo polohu areálu i možných vlivů záměru se nachází řeka Bystřice, která je VKP 
ze zákona. 

Přírodní parky 

V zájmovém území záměru není území žádného přírodního parku vymezeno.  

Krajinný ráz 
Krajinný ráz, kterým je ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, zejména 
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu.  

V území není žádná výrazná dominanta, která by tvořila charakter a ráz tohoto území. Z hlediska krajiny lze 
dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako příměstskou antropogenně výrazně poznamenanou krajinu. 
Vodní plochy se v zájmovém území nevyskytují. Vodní toky s doprovodnou vegetací probíhají při okrajích 
širšího území (J – Bystřice). 

V daném případě je dominantním prvkem krajinného rázu městská a průmyslová zástavba města Olomouc 
soustředěná do širokého údolí Moravy. Území je převážně bez lesních porostů a jiných přírodních prvků.  

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území 

Hmotný majetek 

Na řešeném území se nacházejí pouze objekty bývalého průmyslového areálu, které budou rekonstruovány a 
začleněny do Logistického centra. 

Architektonické a historické památky 

Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž 
nenachází žádná drobná solitérní architektura.  

Většina památkově chráněných objektů se nachází v centru města Olomouce, které je chráněno jako 
památková rezervace. Sloup Nejsvětější trojice byl v roce 2000 vyhlášen jako památka světového kulturního 
dědictví a zapsán na seznam památek UNESCO. 
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Osídlení v nivě řeky Moravy je dokumentováno řadou archeologických nálezů. Nejstarší osídlení je datováno 
do paleolitu. Území bylo vždy poměrně hustě osídleno.  

Přímo v řešeném prostoru nejsou archeologické památky registrovány, archeologické nálezy na dotčených 
plochách nejsou s ohledem na předchozí stavební aktivity pravděpodobné. 

Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr je umisťován do areálu Zemědělských a inženýrských staveb, a.s. (v likvidaci) při ulici U panelárny v 
Olomouci, městské části Chválkovice. Prostor je v současné době dopravně obsloužen prostřednictvím ulice 
U panelárny, která zajišťuje vazbu na vyšší komunikační síť, tj. ulice Pavlovickou (silnice I/46) resp ulici 
Libušinu, Pavelkovu a Lipenskou (silnice II/635). 

Ulice U panelárny je veřejnou komunikací, dopravně obsluhuje přítomné podnikatelské aktivity v průmyslové 
zóně. Směrové, šířkové a výškové uspořádání komunikace je vyhovující, stavebně technický stav je 
vyhovující. Intenzity dopravy zde nejsou sčítány. Geometrie komunikační sítě je zřejmá z následujícího 
obrázku. 

Obrázek: Dopravní trasy v zájmovém území – umístění záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní trasy respektují komunikace, uvažované stávajícím územním plánem města Olomouce pro obsluhu 
dotčeného území, tj. průmyslové zóny. 

V kontaktu s prostorem umístění záměru je připravována přeložka silnice I/46 spolu s napojením průmyslové 
zóny (tzv. severní spoj). Dopravní napojení záměru dle koncepčního řešení územního plánu města Olomouce 
je zřejmé z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Umístění záměru, dopravní trasy po realizaci přeložky silnice I/46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognóza intenzit dopravy k roku 2020 je zřejmá z následujícího obrázku. 

Obrázek: Kartogram intenzit dopravy, rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Olomouc - mikroskopické modelování dopravy, vliv výstavby východní tangenty v úseku Lipenská - Týneček na komunikační síť 
města. DHV CR, spol. s r.o., prosinec 2005, přepočet z roku 2010 na rok 2020 koeficienty růstu intenzit dopravy (ŘSD ČR, 2005). 

Celkový stav komunikační sítě území je z dopravního hlediska vyhovující a provoz záměru bezproblémově 
umožňuje. 
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Osídlení 

Město Olomouc je průmyslovým, podnikatelským, školským a instituciálním centrem regionu střední Moravy, 
s historií datovanou od 11. století v souvislosti s připojením Moravy k Českému státu. První zmínky o městě 
Olomouci pocházejí z prvé poloviny 13. století. Prudký rozvoj města a jeho populace byl zaznamenán ve 
druhé polovině 19. století v souvislosti s vybudováním železnice a v souvislosti se zrušením statutu 
pevnostního města koncem 19. století.  

Z historických památek se v širším okolí záměru nachází jedna z pevností fortového opevnění Olomouce (cca 
1,3 km vjv.).  

Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako jsou tradice, dějiště 
významné události nebo místo spojené s významnou osobou. 

Území dotčené stavbou a jeho blízké okolí není využíváno rekreačními aktivitami. Nejbližší zónou, užívanou 
ke krátkodobé rekreaci městského obyvatelstva jsou zahrádky rodinných domů a okolí toku Bystřice. 

Územně plánovací dokumentace 

Navržený areál je v souladu s územním plánem města Olomouce. 

Z hlediska určení území je záměr lokalizován v prostředí městské aglomerace, ve stávající průmyslové zóně, 
mimo obytnou zástavbu. Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Statutárního města Olomouce, kterou se 
vyhlašuje závazná část Územního plánu sídelního útvaru Olomouc, přílohy č. 1 (regulativy uspořádání území) 
je oblast určena pro výrobu, sklady a výrobní služby (VV). 

Dle regulativů uspořádání území jsou na plochách VV přípustné třídírny odpadů, recyklace, obalovny se 
slabými až mírnými negativními vlivy na okolí (přehled regulativů pro plochy VV je doložen v přílohové části 
oznámení). Prověřovaný záměr odpovídá svým charakterem určení území a je na území dle regulativů 
uspořádání území přípustný. 

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Olomouce je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek: Výřez z územního plánu (bez měřítka) 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

Předmětem oznámení je záměr na rekonstrukci stávajícího průmyslového areálu na zařízení k využívání 
odpadů (skladování a úpravu před dalším nakládáním). Úprava odpadu bude spočívat zejména ve fyzikální 
úpravě (třídění, snížení objemu). 

Záměr plně nahrazuje stávající provoz společnosti SITA v Olomouci, v areálu bývalých kasáren (Na Šibeníku 
154/3). Tento provoz bude po realizaci areálu v nové lokalitě (U Panelárny) ukončen a uvolněn pro jiné 
aktivity. Ve stávajícím provozu je nakládáno se shodnými druhy odpadů. Spádová oblast zařízení zahrnuje 
dle jednotlivých provozních úseků převážně Olomoucko, v případě recyklace osvětlovacích trubic a odpadních 
chladících zařízení pak celý kraj, částečně i sousedící regiony. Záměrem bude toto zařízení nahrazeno a 
zároveň bude vytvořena nová kapacita zejména pro využívání odpadu charakteru druhotných surovin. 

Z hlediska širších souvislostí a vlivů záměru na životní prostředí jsou významné následující skutečnosti: 

− Záměr je umístěn v průmyslovém areálu uprostřed průmyslové zóny, dochází k využití stávajícího 
areálu bez záboru nových volných ploch.  

− Záměr nevyvolává novou produkci odpadů, ale představuje řešení pro nakládání s odpady jiných 
původců. 

− Záměr nahrazuje stávající zařízení společnosti SITA CZ a.s. v Olomouci (Na Šibeníku), kde je 
v současné době úprava obdobným postupem prováděna. Činnost zařízení v současném areálu bude 
po uvedení nového zařízení do provozu ukončena. 

− Záměr nepředstavuje navýšení výstupů do životního prostředí (v absolutních hodnotách uvažované 
kapacity zařízení). Dochází k přemístění provozu a tím k přesunutí dopravy a změně dopravních tras, 
současně je uvažováno s navýšením kapacity podle podmínek v novém areálu. 

D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady 

Vlivy na zdraví obyvatelstva 

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší,  
- se zvýšenou hlukovou zátěží, 
- se znečištěním vody a půdy, 
- se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),  
- s psychickou zátěží.  

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází více než 250 – 300 m od řešeného území. Na základě informací 
zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli významné a postižitelné negativní 
důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů: 

 Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Není očekávána žádná změna kvality ovzduší, 
ani překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; významné zdravotní vlivy 
nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány. 

 Vlivem provozu záměru nedojde ke změně hlukové zátěže u nejbližší chráněné zástavby. S ohledem 
na umístění areálu nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku, ani nelze 
očekávat žádné zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z provozu záměru. 
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 Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. S odpady bude v areálu nakládáno v souladu s provozním řádem a 
únik mimo zabezpečené plochy je málo pravděpodobný. Zdravotní rizika spojená s kontaminací 
podzemních nebo povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit. 

 Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za nízké a odpovídající danému území bez 
zbytné dopravy. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude zvýšeno ani 
sníženo. 

 Záměr se nachází mimo stávající obytnou zástavbu v území průmyslové zástavby. Jde o území silně 
ovlivněné antropogenní činností (sklady, výroba), dlouhodobě vyhrazené pro tento typ využití 
(nakládání s odpady či problematickými materiály). Narušení psychické pohody není předpokládáno.  

Sociální a ekonomické dopady 

Sociální dopady provozu záměru nejsou očekávány, navýšení počtu pracovních míst není významné. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na ovzduší 

Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat zejména v ovlivnění emisemi vznikajícími při 
provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu, vytápění areálu a emise těkavých organických 
látek z provozu čerpací stanice byly součástí stávajícího provozu a novým provozem LCO nedochází 
k významné změně u těchto faktorů. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů nárůstu emisí z dopravy a vytápění byl v rámci tohoto oznámení zpracován 
výpočet příspěvku imisní zátěže vyvolaného posuzovaným záměrem. Z hlediska předběžné opatrnosti byla 
veškerá doprava vázaná na provoz záměru uvažována jako nový zdroj znečišťování ovzduší. Výsledky tohoto 
výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. 

Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí areálu LCO. 

Oxidy dusíku (NO2) 

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků. 

Obrázek: Pole imisních koncentrací – oxid dusičitý (NO2) 

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace NO2 bude dosahována 
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,8 µg.m-3, tj. cca 2 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). 
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovány rovněž v prostoru areálu. Vypočtené koncentrace 
dosahují hodnot do 2 µg.m-3, tj. cca 1 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).  

Tuhé látky (PM10) 

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků: 

Obrázek: Pole imisních koncentrací – tuhé látky PM10 

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

 

Z uvedeného výpočtu vycházejí maxima imisních příspěvků PM10 do prostoru vlastního areálu a jeho 
nejbližšího okolí. Tato maxima dosahují u maximálních 24hodinových koncentrací do 1 µg.m-3, tj. cca 2 % 
imisního limitu (LVr=50 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací dosahují maxima do 0,6 µg.m-3, tj. cca 
1,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). 

Bude se tedy jednat o nárůst u něhož, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení 
imisních limitů či ovlivnění četnosti dosažení stávajících koncentrací.  

Imisní zátěž těkavými organickými látkami je s ohledem na jejich velmi nízkou emisi nepodstatná. 
Obtěžování obyvatelstva zápachem s ohledem na rozsah záměru a vzdálenost obytné zástavby lze pokládat 
za vyloučené. 

Během výstavby, respektive rekonstrukce, objektu budou prováděny v rámci stavebních prácí také bourací a 
terénní práce, při kterých může krátkodobě docházet k nárůstu prašnosti v okolí stavby. Doprava stavebních 
materiálů může krátkodobě vyvolat zvýšení pohybu nákladních vozidel (až desítky denně) a tedy i mírný 
nárůst emisí produkovaných motory těchto vozidel. K tomuto nárůstu bude však docházet pouze krátkodobě 
a ovlivnění imisní zátěže bude mít pouze lokální charakter. 

Po uvedení Logistického centra Olomouc do provozu lze očekávat v důsledku ukončení provozu na stávající 
lokalitě (Na Šibeníku) pokles imisní zátěže ve výši cca 25 - 50 % hodnot uvedených výše. 

Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký. 
Proto, s ohledem na polohu areálu, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani 
významné ovlivnění kvality ovzduší v okolí navrhované stavby.  

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu logistického centra není předpokládáno. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vliv hluku 

Pro kvantifikaci potenciálních vlivů hluku byl v rámci oznámení proveden orientační výpočet, hodnotící hluk 
technologie logistického centra a související dopravy. Výsledky výpočtu jsou shrnuty v následujících 
obrázcích a tabulkách. Referenční (výpočtový) bod č. 1 představuje zástavbu při křižovatce ulic Libušina a 
U Panelárny, která představuje nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor. 

Obrázek: Hluk z provozovny, průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (den) 

 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   4.0 |  362.5;  285.9 |  33.3 |  29.0 |  34.7 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

Je zřejmé, že limitní hladina pro hluk z provozovny záměru (tj. hluk z provozu technologie a z dopravy v 
areálu záměru) LAeq,T = 50 dB, je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru 
dodržena, a to s velmi značnou rezervou. Je dokonce dodržen i noční limit LAeq,T = 40 dB, jakkoli v nočním 
období nebude záměr provozován. Limitní izofona LAeq,T = 50 dB vymezuje území pouze uvnitř průmyslové 
zóny a nedotýká se chráněného prostoru. Otázka hluku z provozovny proto není v daném prostoru kritická a 
je spolehlivě řešitelná. 
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Obrázek: Hluk z dopravy související se záměrem, průběh limitní izofony LAeq,T = 55 dB (den) 

 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   4.0 |  362.5;  285.9 |  50.5 |   0.0 |  50.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

Je zřejmé, že limitní hladina pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích LAeq,T = 55 dB, související se 
záměrem, je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru dodržena. S ohledem na 
ostatní pozaďovou dopravu v území lze říci, že hluková situace v území se dopravním provozem záměru 
akusticky významně nezmění, nedojde ani ke vzniku nových nadlimitních stavů. 

Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových 
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý. Stavební činnost 
nebude s ohledem na umístění záměru ovlivňovat chráněné prostory. 

Vliv vibrací 

Provoz záměru nebude zdrojem vibrací. 

Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů 

Vlivy záření nebo dalších fyzikálních faktorů nepřicházejí u posuzované stavby v úvahu. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na povrchové vody 

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod 

Záměrem nebudou změněny stávající odtokové poměry ani dotčeny hydrologické charakteristiky vodních 
toků. Realizace záměru neklade nároky na přeložky vodních toků nebo na úpravy jejich koryta. 
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Provoz neklade nároky na odběr povrchových vod ani nedojde k navýšení vodnosti toků vypouštěním 
odpadních nebo jiných vod do toku. Objem srážkových vod zachycených kanalizací je součástí stávajícího 
pozadí. 

Srážkové vody spadlé na pozemek jsou v současnosti zachyceny na zpevněných plochách areálu a odvedeny 
veřejnou oddílnou kanalizační sítí do toku Bystřice. Objem odtoku ze zpevněných ploch areálu v průměrném 
klimatickém roce činí 3 346 m3, tomu odpovídá průměrný odtok srážkových vod ve výši cca 0,106 l.s-1.  V 
důsledku realizace záměru nedojde na území k významným změnám rozsahu zástavby, z tohoto důvodu 
nelze předpokládat změnu ve výši odtoku srážkových vod. 

Splaškové vody budou v objemu zhruba 1 750 m3 ročně odvedeny oddílnou veřejnou kanalizací splaškových 
vod na městskou ČOV. Uvedený objem odpovídá setrvalému průměrnému odtoku ve výši cca 0,055 m3. 
Záměr není novým zdrojem splaškových vod z lokality, využívá stávající administrativní budovu, její sociální 
zázemí a napojení na splaškovou kanalizaci. Z hlediska produkce splaškových vod tak záměr představuje 
pouze změnu provozovatele budovy sociálního zázemí. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

Vlivy na kvalitu povrchových vod nejsou předpokládany. U srážkových vod není za běžného provozu 
předpokládána významná změna kvality. Splaškové vody budou převedeny kanalizační sítí na městskou ČOV 
a po vyčistění vypouštěny do toku Moravy. S ohledem na kapacitu ČOV bude příspěvek splaškových vod 
z provozu záměru zcela bez významu. 

Záměr představuje riziko pro kvalitu povrchových vod v případě havarijního stavu. S ohledem na skutečnost, 
že veškeré srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch budou odvedeny do dešťové kanalizace přes 
odlučovač ropných látek, a že veškerá manipulace s nebezpečnými odpady bude prováděna na zastřešených 
plochách nebo jinak zabezpečených plochách bez odtoku do kanalizace, je riziko průniku nebezpečných látek 
mimo areál minimální i v případě nestandardního stavu. 

Pro provoz bude vypracován plán opatření pro případ havarijního úniku. 

Vlivy na povrchové vody lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, bez významných negativních dopadů. 

Vlivy na podzemní vody 

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody 

Záměr využívá stávající výrobní areál, kde již byly vybudovány zpevněné plochy a stavební objekty. Změnou 
užívání areálu a místními stavebními úpravami tak nedojde ke změně infiltračních poměrů na lokalitě. 
Atmosférické vody zachycené na zpevněných a zastavěných plochách jsou transportovány do veřejné oddílné 
kanalizace a do povrchového toku, bez možnosti infiltrovat do podzemí. 

S realizací záměru nebudou spojeny výkopové práce, které by mohly narušit významně hladinu podzemní 
vody, která byla na lokalitě zjištěna v hloubkách okolo 3,0 m pod úrovní terénu. 

Provoz záměru neklade nároky na odběr podzemní vody, vlivy spojené s čerpáním a snížením hladiny 
podzemních vod jsou vyloučeny. 

Vlivy na kvalitu podzemních vod 

Záměr neklade nároky na vypouštění vod se změněnou kvalitou do vod podzemních. Bude tak při běžném 
provozu bez vlivu na kvalitu podzemních vod. 

Riziko zasažení podzemních vod kontaminací v důsledku mimořádného stavu je v areálu minimální. Veškeré 
manipulační a dopravní plochy areálu budou řešeny jako zpevněné s betonovým nebo asfaltobetonovým 
povrchem a budou odvodněny do veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek. Veškeré manipulace 
s nebezpečnými odpady budou dále prováděny na zastřešených plochách nebo jinak zabezpečených 
plochách bez možnosti odtoku do kanalizace nebo mimo zpevněné plochy. 

Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, s lokálním rozsahem. 

Vlivy na vodní zdroje 

Povrchové ani podzemní zdroje pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny. 
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D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje 

Vliv na půdu 

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu; zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není 
rovněž vyžadován.  

Pozemky na lokalitě jsou podle KN tvořeny výhradně ostatními plochami z větší části již zpevněnými. Území 
je tvořeno antropogenními navážkami o mocnosti až 9 m.  

Realizací záměru nebude dotčena zemědělská půda, nebude narušena stávající organizace zemědělské půdy 
ani nedojde ke vzniku obtížně využitelné zbytkové plochy zemědělské půdy. 

Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako zanedbatelné až nulové. 

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Záměr je bez vlivu na charakter terénu a morfologické charakteristiky. Záměr je umístěn ve stávající výrobní 
zóně a využívá stávajících budov areálu. 

V rámci výstavby a provozu záměru nejsou předpokládány negativní dopady na horninové prostředí, na jeho 
skladbu a vrstevní sled. V souvislosti s rekonstrukcí areálu nebudou prováděny výkopové práce ve 
významném rozsahu. 

Provoz záměru nepředstavuje významné riziko pro kvalitu přípovrchových vrstev horninového prostředí 
v okolí provozu. Veškeré parkovací plochy jsou řešeny jako zpevněné, odvodněné do kanalizace přes 
odlučovač ropných látek. Plochy pro manipulaci s nebezpečným odpadem budou řešeny bez možnosti odtoku 
do kanalizace. 

Provozní jímky jsou izolovány proti průniku škodlivin do okolí, veškeré nakládání s odpadem bude prováděno 
pod dozorem obsluhy a případné mimořádné stavy jsou spolehlivě řešitelné okamžitým sanačním zásahem. 

Vlivy na nerostné zdroje 

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany, ani neklade významné nároky na těžbu nerostných surovin 
pro potřeby výstavby. 

Vlivy na jiné přírodní zdroje 

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu 
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

D.I.6. Vlivy na živé složky přírody 

Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je 
zastavěných či zpevněných.  

Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků.  

Na zájmovém území se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nelze tudíž 
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. 

Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván žádný vliv na chráněné 
druhy rostlin. Záměr nevyžaduje žádné kácení vzrostlých dřevin. Přímo mohou být ovlivněny některé běžné 
druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytujících se na volných plochách. Záměr neovlivní potravní zdroje 
fauny ani ptačích populací. 

Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru 
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.  

Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V 
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí funkční či navržené 
prvky územního systému ekologické stability.  
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Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. 

Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.  

V zájmovém území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast; vliv na prvky soustavy 
Natura 2000 není předpokládán (viz stanovisko KÚ Olomouckého kraje, OŽPZ, ze dne 10.11.2008 - příloha č. 
3 Doklady). 

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Záměr je umístěn v lokalitě stávajícího průmyslového areálu, nové objekty a stavby v areálu LCO budou 
rozsahem odpovídat stávající zástavbě. 

Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový, nedojde k žádné změně současného krajinného 
rázu či využití krajiny.  

D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do cca 250 vozidel za den (součet příjezdů a odjezdů), z 
toho cca 140 lehkých a středních nákladních vozidel a 60 těžkých nákladních vozidel. Tento počet je v 
průmyslové zóně běžný a nepředstavuje významné zatížení komunikační sítě. Je nutno zohlednit i fakt, že 
předchozí uživatel areálu byl producentem dopravy. 

Pro příjezd do prostoru záměru jsou k dispozici vyhovující komunikace, napojující průmyslovou zónu na 
hlavní komunikační síť města (ul. Pavlovickou resp. Lipenskou). V okolí těchto komunikací se prakticky 
nevyskytuje obytná či jinak chráněná zástavba (s výjimkou ojedinělých staveb poblíž křižovatky ulic Libušina 
a U Panelárny), což je možno považovat za výhodu. 

Umístění záměru respektuje územní plán města, výhledově počítá s využitím územním plánem 
předpokládané přeložky silnice I/46 (tzv. východní tangenta) resp. navazujícího tzv. severního spoje, 
napojujícího prostor průmyslové zóny na silnici I/46 a ul. Pavlovickou. Dále nejsou vyvolány nároky na 
stavbu dalších komunikací, nejsou omezeny stávající pěší nebo jiné trasy v území. 

Realizací záměru bude ukončen provoz stávajícího střediska v lokalitě Na Šibeníku. To povede k 
bezprostřednímu omezení intenzit dopravy v centrální části města (zejména na třídě Míru), což je pozitivní 
vliv. 

Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry jako pro období jeho provozu. Půjde navíc o vliv dočasný a 
krátkodobý. 

Realizací záměru nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice 

Záměr nepředpokládá dotčení hmotného majetku s výjimkou rekonstrukce objektů ve vlastním areálu. 
Stavba nevyžaduje provádění demolic, nebudou dotčeny pozemky obytné zástavby. 

V místě záměru se nenacházejí žádné kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém provozu vylučuje 
dotčení kulturních památek v okolí nebo jejich narušení např. vyvolanou dopravou. 

S lokalitou záměru nejsou spojeny ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. 

Výskyt archeologických nálezů lze vzhledem k předchozím aktivitám na lokalitě prakticky vyloučit. 

D.I.10. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy než výše popsané. 
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D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou 
dopravou. 

Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky: 

→ ovlivnění kvality ovzduší,  
→ vliv na dopravu. 

V uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké a málo významné, 
lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako 
zanedbatelné až nulové, objektivně neprokazatelné. 

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím 
státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující 
podmínky a opatření: 

 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 
− omezování emise tuhých látek a sekundární prašnosti; 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků 

s možností ohrožení kvality vod; 
− budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin; 
− stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek. 

 Zpevněné plochy určené pro stání nákladních vozidel budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. 
Typ, kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; 
konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad. 

 Je nutné důsledně dbát na havarijní zajištění provozu, zejména skladů nebezpečných odpadů, kapalných 
odpadů a stáčecí plochy, a na dodržování preventivních postupů dle provozního řádu zařízení a dle plánu 
opatření pro případy havárie. 

 Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; 
významnější zdroje hluku (drtič) budou instalovány v uzavřených prostorách haly. 

 Dopravní provoz záměru bude omezen pouze na denní období. 

 Bude zpracován a příslušným úřadem schválen provozní řád zařízení pro nakládání s odpady.  

 Bude zpracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající 
z charakteru nových technologií a zařízení a místních podmínek. 
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 Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů včetně 
havarijních jímek a zabezpečení provozu. 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Záměr (Logistické centrum Olomouc – zařízení k využívání odpadů) není potenciálně významným zdrojem 
znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku 
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr 
nachází (průmyslový areál), není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech 
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí. 

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly 
identifikovány. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměr je řešen v jedné variantě umístění Logistického centra Olomouc. Vzhledem k vyhovující poloze a 
využití stávajícího průmyslového areálu a objektů nebylo umístění záměru řešeno ve více variantách. 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení 
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány. 

Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Olomouce a 
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující 
nerealizaci stavby.  

Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání průmyslového areálu v současném rozsahu a provozních 
podmínkách. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. 
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným 
Územním plánem města Olomouce. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí 
příloh tohoto oznámení. 

V rámci oznámení byly provedeny modelové výpočty vlivů na kvalitu ovzduší a vlivů na hlukovou situaci 
vyvolaných provozem Logistického centra Olomouc. Výsledky obou modelů jsou zahrnuty v textu oznámení. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uváděny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o 
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby 
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu 
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání 
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný 
úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Název záměru:  Logistické centrum Olomouc – zařízení k využívání odpadů 

Oznamovatel:   SITA CZ a.s., s.r.o., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Specifikace záměru: - skladování, úprava a využívání odpadů kategorie N, úprava odpadů kategorie O 

- neveřejná čerpací stanice motorové nafty 

Zařazení záměru: - kategorie II, bod 10.1. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.: 

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k 
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních 
odpadů. 

- kategorie II, bod 10.4. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:  

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje. 
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Předmětem záměru je rekonstrukce objektů stávajícího areálu společnosti Zemědělské a inženýrské stavby a 
výstavba nových objektů. Provoz bude zahrnovat objekty určené pro nakládání s odpady, jejich skladování, 
využívání a předúpravu před konečným využitím. 

S ohledem na charakter záměru je pro účely tohoto oznámení záměr realizace logistického centra 
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 

kapacita zařízení:  40 000 t/rok 

   z toho:  25 000 t/rok  druhotné suroviny 
         (úprava odpadů kat. O před následným využitím) 

      15 000 t/rok  soustřeďování odpadů kat. O a kat. N 
         využívání a úprava odpadů kat. N před využítím 
 (souhrnná kapacita pro úpravu a využívání odpadů kat. N a nakládání s odpadními oleji nepřesahuje 10 t denně) 

plocha areálu:   10 000 m2 

   z toho   1 800 m2 haly a přístřešky pro nakládání s odpady 
      1 500 m2 plochy pro parkování nákladních a osobních vozidel 
        560 m2 administrativní budova 

 skladování a výdej motorové nafty:  stávající zařízení 
bude využíváno beze změny skladovací kapacity 2x16 m3 
výdej 1m3/den, 250 m3/rok (tj. cca 214 t/rok) 

Záměr je umístěn v průmyslové oblasti při východním okraji města Olomouc, ulice U Panelárny. Záměr 
využívá objektů stávajícího průmyslového areálu společnosti Zemědělské a průmyslové stavby. 

kraj:   Olomoucký 
obec:   Olomouc, kód obce 500496 
katastrální území: Chválkovice, kód KÚ 710911 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 
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Předkladatelem záměru je společnost SITA CZ a.s., která v současné době provozuje aktivity obdobného 
charakteru v areálu bývalých kasáren (Na Šibeníku 154/3). Předmětem podnikání společnosti je široké 
spektrum činností v oblasti nakládání s odpady, speciálních čistících a sanačních prací a v oblasti životního 
prostředí obecně.  

Působnost společnosti je celostátní, provoz Na Šibeníku je regionálně významným provozem, zajišťujícím 
využívání a úpravu odpadu (v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, a prováděcích 
předpisů), který společnost přebírá do svého vlastnictví od primárních původců (obce, právnické osoby, 
fyzické osoby oprávněné k podnikání). 

Objekty v areálu Na Šibeníku, ve kterých je současné nakládání s odpadem zajišťováno, jsou umístěny na 
plochách určených územním plánem jako plochy pro výrobu. Ve výhledu zde územní plán předpokládá 
umístění účelových komerčních ploch a areálů, které budou obklopeny plochami čistého bydlení. Z tohoto 
hlediska je přemístění aktivit společnosti SITA CZ na území mimo obytnou zástavbu žádoucí a je v souladu 
se záměry územního plánování města Olomouce. 

V rámci přípravy záměru nejsou uvažovány jiné varianty lokalizace nového provozu než umístění v areálu 
společnosti Zemědělské a inženýrské stavby v ulici U palenárny. 

Záměr odpovídá svým charakterem určení území a je v území dle regulativů uspořádání území přípustný. 

Základní údaje o záměru 

Záměr využívá prostor stávajícího areálu společnosti Zemědělské a inženýrské stavby v Olomouci, v ulici U 
Panelárny. Areál je umístěn v průmyslové zóně v blízkosti hlavní komunikace ve směru Ostrava a 
připravované severovýchodní tangenty. V areálu jsou umístěny 4 objekty, které budou po stavebních 
úpravách následně využity pro dané účely společnosti SITA CZ a.s. – provozní budova o výměře cca 590 m2, 
provozní budova o výměře cca 360 m2, administrativní objekt cca 560 m2 a objekt skladu motorové nafty 
vybavený dvěma nádržemi o objemu 16 m3, na který navazuje stáčecí a mycí plocha s výdejním stojanem. 
Komunikace v areálu jsou provedeny ze silničních panelů. Ve stávajícím areálu jsou veškeré inženýrské sítě, 
s dostatečnou kapacitou. Areál bude stavebně zrekonstruován a dobudován v rozsahu standardních úprav 
pro oblast nakládání s odpady. 

Logistické centrum bude sloužit ke sběru a výkupu odpadů, ke zpracování některých druhů odpadů za 
účelem jejich využití a dále ke skladování odpadů před jejich odvozem k využití nebo odstranění do 
koncového zařízení. V zařízení budou instalovány technologie, které zajistí zpracování některých druhů 
odpadů produkovaných původci zejména v oblasti Olomouckého kraje. Centrum umožní soustředit nakládání 
s odpady do jednoho areálu, přičemž dojde ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s odpady v zabezpečených 
prostorech na zabezpečených plochách a k optimalizaci jejich přepravy. 

V areálu logistického centra budou provozovány následující hlavní aktivity: 

− skladování a dotřiďování odpadů 
- sklad odpadních olejů a odpadních kapalin, úprava před dalším využitím 
- skladovací kóje volně loženého sypkého a kusového odpadu 
- sklad jiných odpadů kategorie „O“ a „N“ 
- kontejnerová stání 

− zpracování druhotných surovin 
- skladovací boxy pro návoz surovin 
- dotřiďovací linka 
- lisování odpadu 
- plocha pro skladování lisovaného odpadu 

− zařízení k využívání odpadních elektrických a elektronických zařízení 
- 1. stupeň demontáže vyřazených chladících zařízení 
- využívání odpadních světelných zdrojů 
- demontáž ostatních OEEZ 
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→ Soustřeďování a třídění odpadů 

Účelem provozu je: 

− dotřídit odpad z denního svozu od různých původců, 

− ze svozu soustředit a vyčlenit odpad, který je určen ke zpracování na zařízeních lokalizovaných 
v areálu, 

− umožnit rozdělení různorodého odpadu z denních svozů do skupin určených ke společné expedici 
podle cílového zařízení, 

− zajistit kapacitu pro shromáždění odpadu naváženého v malém objemu do doby, kdy shromážděný 
objem odpovídá kapacitě expedičních přepravních nádob nebo dopravního prostředku. 

V provozu budou vyčleněny úseky pro shromáždění odpadu dle nároků na zajištění skladovacích prostor 
z hlediska PO, hygienických požadavků a požadavků na zajištění proti úniku nebezpečné složky. 

V rámci skladování odpadů mohou být prováděny jednoduché úpravy odpadu, jako například vytřiďování 
nežádoucích příměsí nebo vytřiďování zájmových materiálových složek, odsazení a separace vody 
z kapalných odpadů a podobně. Přípustné úpravy budou popsány v provozním řádu zařízení. 

→ Zpracování druhotných surovin 

Provoz zařízení zahrnuje dotřiďování odpadů, lisování odpadů, případně jejich drcení. 

Dotřiďování odpadu je určeno k vytřídění zájmové složky z navezeného odpadu, případně rozdělení 
zájmové složky dle kvalitativních kritérií (např. třídění PET dle barev). Třídění bude probíhat manuálně u 
třídícího pásu. 

Lisování a drcení odpadu je prováděno za účelem snížení objemu zájmové složky druhotných surovin, 
usnadnění manipulace a optimalizace přepravy do cílového zařízení k využití odpadů. 

→ Zařízení k využívání odpadních elektrických a elektronických zařízení 

Provoz zařízení zahrnuje první stupeň demontáže chladících zařízení, zpracování světelných zdrojů a 
demontáž ostatních vyřazených elektrospotřebičů. 

První stupeň demontáže odpadních chladících zařízení 

V zařízení bude prováděna demontáž vyřazených chladících zařízení (lednice) v 1. stupni recyklace, 
postupem stanoveným závaznou technologií dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 117/2005 Sb., který 
zajišťuje kontrolované a úplné odstranění nebezpečných kapalin (kompresorový olej) a chladiv 
(především regulovaných látek) z chladícího okruhu a separaci pevných součástí zařízení, které jsou 
určeny k další úpravě, využití nebo odstranění. 

Provoz bude vybaven odsávačkou chladiva, detektorem freonů, ručním a elektrickým nářadím, 
havarijním zajištěním a manipulačními a úklidovými prostředky. Před zpracováním každého zařízení bude 
detektorem ověřena přítomnost freonů v izolaci korpusu lednice. Dalším krokem bude kontrolované 
odstranění freonů z chladícího okruhu pomocí odsávače a jejich shromáždění v tlakové lahvi. Z lednice 
bude dále vymontován kompresor, ze kterého bude odstraněna olejová náplň a dále bude demontováno 
ostatní příslušenství lednice, které bude shromážděno odděleně dle materiálu. Zbývající korpusy lednic 
budou shromažďovány odděleně dle přítomnosti nebo nepřítomnosti regulovaných látek v izolaci a 
budou předány k dalšímu využití nebo odstranění. 

Korpusy budou skladovány ve vyhrazené části provozu jako volně ložené nebo v kontejnerech, ostatní 
odpady z demontáže mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných 
odpadů kategorie „O“ a „N“. 

Zpracování světelných zdrojů 

Zařízení bude umístěno ve vyhrazené části provozu využívání a úpravy OEEZ. Technologie je tvořena 
ocelovou troubou se šnekovým drtičem, který slouží zároveň jako vynášecí dopravník. Trouba je fixována 
na kovové konstrukci pod úhlem cca 35°. Spodní část trouby obsahuje technologický roztok polysulfidu 
vápenatého, kterým je chemicky vázána rtuť. 
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Odpadní zářivky jsou vkládány do dávkovače ve spodní části trouby. Zářivkové trubice jsou na vstupu do 
dutiny technologie drceny a za současného promývání v technologické lázni postupuje drť do suché části 
technologické cesty. 

Nadrcený odpad vystupuje z trouby výpadem, pod kterým je umístěn rošt pro zachycení hliníkových 
patek. Sklo je shromážděno v „big bagu“ nebo jiné nádobě. 

Zářivky budou před zpracováním skladovány v barelech ve vyhrazené části provozu, vystupující odpady 
mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných odpadů kategorie „O“ a 
„N“. 

Demontáž ostatních OEEZ 

Zařízení bude umístěno ve vyhrazené části provozu využívání a úpravy OEEZ. Provoz bude vybaven 
pracovními stoly, ručním a elektrickým nářadím, havarijním zajištěním a manipulačními a úklidovými 
prostředky. 

V případě potřeby jsou z odpadního zařízení průmyslovým vysavačem odsáty prachové částice. Následně 
je zařízení demontováno na pracovním stole, v případě rozměrných zařízení je rovněž přípustné zahájení 
demontáže zařízení umístěného na podlaze haly vedle pracovního stolu. Z odpadních zařízení jsou 
přednostně vyjmuty potenciálně nebezpečné složky (baterie, akumulátory, součásti obsahující rtuť 
apod.), dále tištěné spoje, inkoustové kartridže a tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně a 
barevné tonery, displeje z tekutých krystalů a displeje podsvícené výbojkami, vnější elektrické kabely, 
elektrolytické kondenzátory s výškou od 2,5 cm a průměrem od 2,5 cm nebo srovnatelného objemu. 
Tyto složky jsou shromážděny v nádobách předem přistavených na pracoviště. V rámci demontáže 
přednostně vyjímaných složek zařízení mohou být demontovány jiné součásti (části skříně zařízení, krycí 
desky, jiné součásti) tak, aby byl umožněn přístup k výše uvedeným složkám. 

Demontované součástí jsou shromažďovány odděleně podle charakteru nebo materiálu, vystupující 
odpady mohou být skladovány v provozu nebo budou předány do provozu skladu jiných odpadů 
kategorie „O“ a „N“. 

Umístění provozu LCO je patrné z následujícího obrázku. 

Obrázek: Situace stavby (1:10 000) 
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G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a 
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, 
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů 
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako 
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a 
nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v 
míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy 
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 
nebo rizik. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude 
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.  

Záměr je z hlediska ochrany před nadměrným hlukem situován v příznivé poloze. Součástí záměru nejsou 
významné technologické zdroje hluku ve vnějším prostředí a problematika technologického hluku je 
spolehlivě řešitelná. Hluková situace v území se dopravním provozem záměru akusticky významně nezmění, 
nedojde ani ke vzniku nových nadlimitních stavů. 

Provoz záměru není spojen s nároky na odběr podzemních nebo povrchových vod ani s potřebou přímého 
vypouštění odpadních vod do toku nebo do podzemí. Záměr nevyžaduje změnu dispozice stávající zástavby. 
Z těchto důvodů nelze předpokládat významné dopady na režim nebo kvalitu podzemních a povrchových 
vod. 

Vlivy na geologické podmínky nejsou předpokládány, záměr využívá stávajících objektů, v místě nebudou 
prováděny výkopové práce ani terénní úpravy. 

Provoz nepředstavuje na území významné riziko úniku škodlivin. Úroveň rizika vážného zasažení nebo 
poškození půdy nebo podzemních vod bylo vyhodnoceno jako velmi nízké. Veškeré skladovací a manipulační 
prostory budou zabezpečeny zpevněnými nebo uzavřenými plochami nebo záchytnými jímkami na škodlivé 
kapaliny. Únik, který by mohl mít vliv na půdu nebo vodu, to je únik mimo kontrolované plochy, je velmi 
nepravděpodobný a spolehlivě řešitelný bezprostředním sanačním zásahem. 

Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako prakticky nulový. Záměr je situován ve stávajícím areálu a 
nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa. Záměr není zdrojem 
znečišťování půdy v areálu ani mimo něj. 

Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je 
zastavěných či zpevněných. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných 
negativních dopadů. Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván 
žádný vliv na chráněné druhy rostlin. Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.  

Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. 
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky. Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.  

Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími 
oblastmi (Natura 2000). 

V prostoru záměru se nenacházejí žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem 
negativně ovlivněny. 

Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do cca 250 vozidel za den (součet příjezdů a odjezdů), z 
toho cca 140 lehkých a středních nákladních vozidel a 60 těžkých nákladních vozidel. Tento počet je v 
průmyslové zóně běžný a nepředstavuje významné zatížení komunikační sítě. Je nutno zohlednit i fakt, že 
předchozí uživatel areálu byl producentem dopravy. 
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Realizací záměru bude ukončen provoz stávajícího střediska v lokalitě Na Šibeníku. To povede k 
bezprostřednímu omezení intenzit dopravy v centrální části města (zejména na třídě Míru), což je pozitivní 
vliv. 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, 
flóra, ekosystémy, krajina, doprava případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu Logistického 
centra Olomouc v k.ú. Chválkovice přijatelně nízké a akceptovatelné. Záměr proto nepředstavuje zdroj 
významného negativního ovlivnění okolního území. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit 
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem 
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního 
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Olomouce. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí 
považovat za přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000 
1.4. Sitace areálu – katastrální mapa 
1.5. Situace areálu – návrh dispozice 
1.6. Hydrologická situace 
1.7. Fotodokumentace 

2. Rozptylová studie 
2.1. Výřez z územního plánu 
2.2. Umístění a geologické profily archivních vrtů 

3. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno 
v příloze č. 3 (Doklady): 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně srávní, č.j.: SmOl/ÚSO/77/3125/2008/Se ze 
dne 5.11.2008: 

„… Stavební úřad sděluje, že uvedený záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Olomouc, 
schváleným Zastupitelstvem města Olomouce dne 29.10.1998 ve znění pozdějších změn a úprav, který 
dané úzenmí řeší jako VV – výroba, sklady, výrobní služby, kde je předmětná stavba přípustná za 
předpokladu, že dopad stavby na okolí bude mít slabý až mírný negativní vliv.“ 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3 
(Doklady): 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 
KÚOK/103438/2008/OŽPZ/7209 ze dne 10.11.2008: 

„Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.“ 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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LEGENDA:

lokalizace zámìru

mìøítko 1:50 000

1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství



LEGENDA:

lokalizace zámìru - zájmové území
areál LCO

mìøítko 1:25 000

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
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mìøítko 1:10 000

1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY
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1.4. SITUACE AREÁLU - KATASTRÁLNÍ MAPA
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legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:

lokalizace zámìru

Logistické centrum Olomouc - zaøízení k vyu�ívání odpadù



Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR -
- SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998
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foto è. 1
pøíjezdová komunikace k areálu LCO, ulice U Panelárny

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 2
vjezd do areálu LCO,
pohled západním smìrem do ulice U Panelárny

foto è. 4
pohled do areálu od vjezdu, vpravo hlavní provozní budova
(objekt è. 1), vlevo výdejní plocha PHM

foto è. 5
pohled na provozní budovu (objekt è. 2)

foto è. 3
vjezd do areálu LCO, pohled ji�ním smìrem

1.7. FOTODOKUMENTACE - strana 1

Logistické centrum Olomouc - zaøízení k vyu�ívání odpadù

foto è. 6
pohled do JZ èásti areálu - prostor pro halu vyu�ití druhotných
surovin (objekt è. 3)



foto è. 7
pohled na hlavní provozní objekt severním smìrem (objekt è. 1)

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 8
volná plocha boxy a manipulaèní plochy (objekt è. 4)

foto è. 10
pohled na výdejní plochu PHM (objekt è. 6),
v pozadí provozní budova (objekt è. 2)

foto è. 11
pohled na centrální èást areálu s provozní budovou (2)
SV smìrem

foto è. 9
pohled severním smìrem na èást administrativní budovy
(objekt è. 9)

1.7. FOTODOKUMENTACE - strana 2

foto è. 12
pohled na centrální èást areálu s hlavní provozní budovou
SZ smìrem
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Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství Logistické centrum Olomouc - zaøízení k vyu�ívání odpadù

2.1. VÝØEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU

VV VÝROBA , SKLADY, VÝROBNÍ SLU�BY

Slou�í pro umístìní výrobních provozoven, skladù a výrobních slu�eb se slabými a� mírnými negativními vlivy na okolí

- zaøízení pro slu�by a lehkou nespecifikovanou výrobu

- sklady, skladovací plochy

- stavební dvory a zaøízení pro údr�bu pozemních komunikací¨

- komunální provozovny

- tøídírny odpadù, recyklace, obalovny

- administrativní budovy (a jejich sociální a hygienické zaøízení) ve vazbì na hlavní funkci

- drobné maloobchodní provozovny ve vazbì na hlavní funkci

- byty vlastníkù, správcù a provozovatelù zaøízení

- autoopravny, autoservisy, autoprovozy

- odstavné plochy, parkovištì i pøesahující vlastní potøebu funkèní plochy, objekty statické dopravy

- èerpací stanice pohonných hmot vnitroareálové, pro vlastní potøebu provozovatele

- stavby technického vybavení i nesouvisející s hlavní funkcí

- zeleò izolaèní v rámci samotného areálu

- vodní plochy doplòující potøeby funkcí (vèetnì po�árních, usazovacích nádr�í apod.)

- pohotovostní ubytování pracovníkù (ubytovny)

- maloobchodní zaøízení kategorie I

- zaøízení veøejného stravování

- zaøízení kulturní, zdravotní, sportovní a zábavní, školská

umis�ování staveb pøípustných vykazujících pásma hygienické ochrany tak, aby tato pásma hygienické ochrany
pøesahovala hranice vlastní urbanistické plochy

Pøípustné jsou:

(to vše se slabými a� mírnými negativními vlivy na okolí)

Výjimeènì jsou pøípustné:

(to vše pro obsluhu území ve vazbì na potøeby hlavní funkce)

Nepøípustné je:

areál zámìru
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SITUACE ARCHIVNÍCH VRTŮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ 
 
 

hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 1 

souřadnice: y: 544 148,00 x: 1 121 083,10 z: 218,50 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,8 0,8 navážka – hlína a kameny 

0,8 – 1,6 0,8 hnědá hlína pevná 

1,6 – 2,8 1,2 žlutohnědá, šedě skvrnitá písčitá hlína, tuhá 

2,8 – 3,7 0,9 hnědý, hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý 

3,7 – 12,0 8,3 šedozelený a žlutohnědý hlinitopísčitý hrubý štěrk, ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,8 m - ustálená: 3,0 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 
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hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 2 

souřadnice: y: 544 080,00 x: 1 121 104,50 z: 218,27 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,5 0,5 hrubá kamenitá navážka 

0,5 – 1,0 0,5 hnědošedá hlína pevná 

1,0 – 1,8 0,8 hnědý silně zahliněný hrubý štěrk středně ulehlý 

1,8 – 3,5 1,7 hnědý hlinitý střední písek se štěrkem do ∅ 8 cm, silně vlhký, středně ulehlý 

3,5 – 12,0 8,5 zelenošedý a hnědý hlinitopísčitý hrubý štěrk, ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,8 m - ustálená: 3,2 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 

 
 

hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 3 

souřadnice: y: 544 110,10 x: 1 121 070,30 z: 218,27 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,3 0,3 hrubá kamenitá navážka 

0,3 – 0,8 0,5 hnědá hlína pevná 

0,8 – 2,6 1,8 šedohnědý hrubý štěrk s písčitou hlínou tuhé konzistence 

2,6 – 3,8 1,2 hnědý, hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý, vlhký 

3,8 – 12,0 8,2 šedohnědý hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,8 m - ustálená: 3,2 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 

 
 

hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 4 

souřadnice: y: 544 061,30 x: 1 121 082,40 z: 218,33 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,3 0,3 hlinitokamenitá navážka 

0,3 – 1,0 0,7 hnědá hlína pevná 

1,0 – 1,5 0,5 žlutohnědá, šedě skvrnitá hlína tuhá 

1,5 – 3,2 1,7 šedohnědý střední štěrk s písčitohlinitou mezerní hmotou tuhá konzistence 

3,2 – 4,5 0,7 hnědý hlinitopísčitý hrubý štěrk středně ulehlý, zvodnělý 

4,5 – 5,0 1,5 žlutohnědý hlinitopísčitý střední štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

5,0 – 12,0 7,0 žlutohnědý střední až hrubý hlinitopísčitý štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,8 m - ustálená: 3,0 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 
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hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 5 

souřadnice: y: 544 072,20 x: 1 121 050,70 z: 218,17 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,4 0,4 kamenitá navážka 

0,4 – 1,2 0,8 hnědá, zelenošedě skvrnitá písčitá hlína, pevná 

1,2 – 3,8 2,6 šedohnědá písčitá hlína s příměsí štěrku, tuhá 

3,8 – 12,0 8,2 hnědý a zelenošedý hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,0 m - ustálená: 3,0 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 

 
 

hloubeno:   říjen 1985 název sondy: V 6 

souřadnice: y: 544 045,60 x: 1 121 036,90 z: 218,44 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,4 0,4 navážka písčitého štěrku 

0,4 – 1,2 0,8 šedohnědá písčitá hlína pevná 

1,2 – 4,0 2,8 hnědý střední štěrk s písčitohlinitou mezerní hmotou, tuhá konzistence 

4,0 – 6,6 2,6 žlutohnědý až šedozelený hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

6,6 – 7,5 0,9 žlutohnědý hlinitopísčitý střední štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

7,5 – 10,0 2,5 žlutohnědý hlinitopísčitý hrubý štěrk, středně ulehlý, zvodnělý 

hladina podzemní vody: - naražená: 4,2 m - ustálená: 3,0 m 

Zdroj: Ptáčník 1985 

 
 

hloubeno:   1977 název sondy: V 1 

souřadnice: y: 544 141 x: 1 120 955 z: 218,7 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,2 0,2 hnědá humusová hlína s kamením 

0,2 – 4,0 3,8 hnědá hlína jílovitá, tuhá s valouny, valouny se vzájemně nedotýkalí 

4,0 – 7,0 3,0 štěrk hnědý, s valouny do 5 cm, převládají valouny kolem 1 cm, mezerní výplň 
hlinitá 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,1 m - ustálená: nezaměřeno 

Zdroj: Horák 1977 
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hloubeno:   1977 název sondy: V 2 

souřadnice: y: 544 153 x: 1 120 994 z: 218,5 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,1 0,1 hnědá humusová hlína, kamenitá 

0,1 – 0,9 0,8 hlína hnědá s kamením (navážka) 

0,9 – 3,1 2,2 žlutohnědá, rezavě a šedě skvrnitá jílovitá hlína, jemně písčitá, tuhá, od 2,2 m 
s valounky 

3,1 – 7,0 3,9 štěrk hnědý s valouny až 18 cm, převládají valouny do 1 cm, mezerní výplň 
hlinitá 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,2 m - ustálená: nezaměřeno 

Zdroj: Horák 1977 

 
 

hloubeno:   1977 název sondy: V 3 

souřadnice: y: 544 144 x: 1 120 985 z: 218,6 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,1 0,1 humusová hlína hnědá s kamením 

0,1 – 3,2 3,1 šedohnědá hlína, jemně písčitá, rezavě skvrnitá, tuhá, od 1,6 m s ojedinělými 
valouny, od 2,0 m silně kamenitá 

3,2 – 7,0 3,8 šedohnědý štěrk, zahliněný 

hladina podzemní vody: - naražená: 3,5 m - ustálená: nezaměřeno 

Zdroj: Horák 1977 

 
 

hloubeno:   1977 název sondy: V 4 

souřadnice: y: 544 144 x: 1 120 985 z: 218,6 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,1 0,1 humusová hlína, kamenitá 

0,1 – 2,2 2,1 žlutohnědá, rezavě a šedě skvrnitá hlína, tuhá 

2,2 – 7,0 4,8 štěrk hnědý, do 4,0 m hrubozrnný písek 

hladina podzemní vody: - naražená: 2,3 m - ustálená: nezaměřeno 

Zdroj: Horák 1977 
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