Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 82937/2010
V Olomouci dne 16. 9. 2010
Sp.Zn: KÚOK/82937/2010/OŽPZ/7288
Sp. a skart. znak: 208.3-V/5
Vyřizuje: Ing. Hana Jiříčková
Dle rozdělovníku
tel.: 585 508 390
fax: 585 508 424
e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název:
„Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace v areálu
bývalých kasáren ve Šternberku“
Stručná charakteristika záměru:
Kapacita (rozsah) záměru
Ročně bude vyprodukováno 7 000 t výrobků - tekutých a sypkých práškových přípravků
pro průmyslové aplikace (čistící, mycí přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných
průmyslových produktů, mazadla). Výroba bude narůstat pozvolna. V prvním roce bude
vyrobeno cca 500 – 1 000 t/rok, pak se bude výroba postupně navyšovat vždy o cca 500 –
1 000 tun ročně až do finální kapacity 7 000 t/rok.
Charakter záměru
Záměrem je výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace
(čistící, mycí přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů,
mazadla). Výrobní areál záměru bude umístěn ve stávajícím objektu č. 38 (na p.č. 217/87
v k.ú. Lhota u Šternberka), původně využívaném jako sklad vojenské techniky
s hygienickým zázemím a kancelářemi, který bude částečně rekonstruován. Jedná se
o typovou halu VS, jejíž zastavěná plocha činí celkem 940 m2, z toho výrobní, skladová a
manipulační plocha je 800 m2. Záměr bude situován v průmyslové zóně na jižním okraji
města Šternberka. Pro výrobu bude využita infrastruktura průmyslové zóny (přívody pitné
vody, elektřiny). Parkovací plocha bude vyhrazena na místě současné asfaltové plochy
před halou pro cca 10 osobních aut.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Kat. území:

Olomoucký
Šternberk
Lhota u Šternberka

Předpokládaný termín zahájení záměru:
Předpokládaný termín dokončení záměru:

září 2010
září/říjen 2010

Údaje o oznamovateli:
Firma: Ing. David Charvát
Identifikační číslo: 61028746
Sídlo: Mladějovice 208, 785 01 Šternberk
Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. David Charvát
Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru byly doručeny celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a územních
samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí – oblastní
inspektorát (ČIŽP Ol) Olomouc, Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci.
V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu
EIA.


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší
Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství jako orgánu ochrany ovzduší ve smyslu § 42 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona k předloženému
oznámení :
K záměru stavby „Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové
aplikace v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ nemáme z hlediska ochrany ovzduší
připomínky. Pouze upozorňujeme, že v případě umístění a stavbě zdrojů znečišťování
ovzduší musí mít provozovatel příslušná povolení dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán odpadového hospodářství
K výše uvedenému záměru nemáme z hlediska odpadového hospodářství
připomínky.
Oddělení ochrany přírody
Natura 2000
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti vydáno pod č.j. KUOK 64275/2010 ze dne 22. 6. 2010.
Orgán ochrany přírody
Bez připomínek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
Oddělení lesnictví
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, bez připomínek.
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Oddělení vodního hospodářství
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
KÚOK), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ustanovení § 67 zák.
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:
Vodoprávní úřad prostudoval předložené oznámení o posuzovaném záměru dle ust.
§ 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen oznámení) a upozorňuje na tyto skutečnosti:
Odlučovač ropných látek je stavbou vodního díla ve smyslu ust. § 55 vodního
zákona. K vydání stavebního povolení je kompetentní speciální stavební úřad, tj.
vodoprávní úřad Městského úřadu Šternberk.
Dle ust. §17 odst. 1 písm. b) vodního zákona daná činnost podléhá vydání souhlasu
příslušného vodoprávního úřadu, tj. Městského úřadu Šternberk.
V souvislosti s realizací záměru bude v areálu nakládáno se závadnými látkami dle
ust. § 39 vodního zákona. Vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu zpracování havarijního
plánu. Příslušným vodoprávním úřadem ke schválení havarijního plánu je Městský úřad
Šternberk. Plán opatření pro případ havárie musí být zpracován v souladu s vyhl.
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
škodlivých následků.


Olomoucký kraj

Oznámení záměru z našeho pohledu obsahuje potřebné náležitosti, které
dostatečně objasňují výše uvedený záměr.
Ten řeší výrobu tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace
(čistící, mycí přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů, mazadla),
záměr bude situován v průmyslové zóně na jižním okraji Šternberka.
Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje –
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ani se strategickým dokumentem –
Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj nepožaduje záměr „Výroba tekutých a sypkých práškových
přípravků pro průmyslové aplikace v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších
předpisů.


ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

ČIŽP po prostudování předložených podkladů uvádí následující:
Jak je v předloženém dokumentu uvedeno, posuzovaný prostor je zatížen
ekologickou zátěží vyplývající z předchozího využití areálu VOP-026. Dominantními
kontaminanty zjištěnými dosud provedenými pracemi jsou chlorované uhlovodíky
(především TCE a PCE) a ropné látky.
Na základě dosud platného rozhodnutí OkÚ Olomouc, RŽP č.j.:ŽP 9935/98/99-Kou
ze dne 21.4.1999 mají být na lokalitě provedena nápravná opatření dosažením sanačních
limitů stanovených dle kritérií C MP MŽP. Dle Analýzy rizik z roku 2004 se kontaminace
vyskytuje i v posuzovaném areálu, v němž je umístěn předkládaný záměr. Před realizací
záměru by proto dle názoru ČIŽP měl být proveden doprůzkum stávající kontaminace a
ověření její závažnosti s ohledem na plánované využití areálu. Na základě jeho výsledků
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by pak měla být posouzena stavebně-technická dokumentace a případně upravena tak,
aby nedocházelo ke kolizi provozu areálu a sanačních prací realizovaných na základě
platného výše uvedeného rozhodnutí.
Vznesené připomínky požaduje ČIŽP zapracovat do dokumentací pro následná
správní řízení.


KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

K předloženému oznámením záměru „Výroba tekutých a sypkých práškových
přípravků pro průmyslové aplikace v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“,
oznamovatele Ing. David Charvát, Mladějovice 208, Šternberk, nemá orgán ochrany
veřejného zdraví připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Závěr:
Záměr „Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace v
areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ naplňuje dikci bodu 7.2, kategorie II, přílohy č.
1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto
zákona posuzován.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti
nebyly vzneseny zásadní připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán
k závěru, že záměr
„Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace v areálu
bývalých kasáren ve Šternberku“
nebude
p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a.
Zdůvodnění:
K výše uvedenému záměru byly doručeny celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů
a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí –
oblastní inspektorát (ČIŽP Ol) Olomouc, Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého
kraje se sídlem v Olomouci. V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek
na aplikaci procesu EIA. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl
příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutné
posuzovat v rozsahu celého zákona.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících
správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné
k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.
Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této
informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství.

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Olomoucký kraj - zde

Dotčené správní úřady
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde

Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Opavská 1, 785 01 Šternberk

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova

74/6, 779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel
Ing. David Charvát, Mladějovice 208, 785 01 Šternberk

Zpracovatel
AQUATEST a.s.,RNDr. Hana Koppová, Geologická 4, 152 00 Praha 5

Na vědomí
MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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