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V Olomouci dne 12. 8. 2010
Dle rozdělovníku

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace
v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu
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,
záměru „Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace
v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ podle § 6 odst. 1 cit. zákona a sdělujeme
Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona
a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit.
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Město Šternberk a Olomoucký
kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Městského
úřadu Šternberk a na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4
citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz ve složce úřední deska.
Textová část Oznámení je zpřístupněna na internetové adrese www.kr-olomoucky.cz,
životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, nebo na adrese www.mzp.cz .
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.
Dotčenou obec žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místním
rozhlasem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčenou obec v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není
nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky
životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení),
případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený
důraz.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 cit. zákona může každý zaslat
na zdejší odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění této
informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

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)
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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, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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