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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 22 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 citovaného zákona a § 68 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), závěr
zjišťovacího řízení k záměru:
„Rozšíření kontejnerového terminálu Horní Moštěnice“

Identifikační údaje záměru:
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí:
Kategorie II, bod 9.2 - Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce,
elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce
železničních a intermodalních zařízení a překladišť.
Kapacita (rozsah) záměru:
Praktická kapacita v překládce kontejnerů
Počet manipulačních prostředků s kontejnery
Kapacita úložných ploch 2)
Stavební délka kolejí vlečky
Délka kolejí vlečky využitelná pro překládku
Počet kolejí vlečky
Počet výhybek na vlečce
Překládka kontejnerů
Počet vlaků
Počet nákladních automobilů
Provozní režim terminálu
Počet pracovníků terminálu

Měrná jednotka
ks
kj/h 1)
m2/kj
m
m
ks
ks
kj/den
ks/den
ks/den
směn/h
pracovník

Současný stav
1
10
8.000/300
750
390
2
6
30
2
30
2/12
9

Celkem po realizaci záměru
1
10
8.000/300
1.250
900
4
8
36
2,4 (2 + 1ks za cca 3 dny)
36
2/12
9

kontejnerová jednotka
kapacity úložných ploch jsou orientační: pokud jde o výměru, nezahrnují vnitřní komunikace a manipulační
plochy, úložná kapacita v kontejnerových jednotkách závisí na počtu vrstev, do kterých se kontejnery
ukládají
1)
2)
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Olomoucký
Přerov
Horní Moštěnice
Horní Moštěnice

Záměr „Rozšíření kontejnerového terminálu Horní Moštěnice“ je situován v místě
stávajícího kontejnerového terminálu Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. Přerov a na jeho
pozemcích. Jedná se o vlečku Vlečka Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. Přerov, číslo
6177, zaústění v ŽST Přerov. Terminál se nachází na SZ okraji obce Horní Moštěnice.
Charakter záměru:
Účelem záměru je rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu o dvě nové koleje,
úprava příjezdové a nákladové plochy, úprava oplocení, osvětlení a kamerového systému.
Hlavními činnostmi na kontejnerovém terminálu jsou překládka kontejnerů ze silničních na
železniční dopravní prostředky a obráceně a dále krátkodobé a dlouhodobé odstavení
kontejnerů.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:
SO 101 Zpevněná plocha
SO 102 Přejezd
SO 201 Úpravy kolejí
SO 701 Úpravy oplocení
SO 401 Úpravy osvětlení
Přeložka přívodu NN
Napájení kamer
Napojení stáv. buněk, zásuvkové skříně
SO 402 Úprava kamerového systému
Oznamovatel (účastník řízení podle §27 odst. 1správního řádu):
Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
IČ: 452 73 081
Zpracovatel oznámení:
Ing. Aleš Calábek, MBA, GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc
IČ: 277 90 797
Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl takto:
Záměr

„Rozšíření kontejnerového terminálu Horní Moštěnice“
nemá významný vliv na životní prostředí a
nebude
posuzován podle citovaného zákona.
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Odůvodnění
Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad obdržel dne 23. 5. 2016 oznámení záměru „Rozšíření kontejnerového
terminálu Horní Moštěnice“ vypracované autorizovanou osobou Ing. Alešem
Calábkem, MBA, GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, IČ: 277 90 797,
oznamovatele Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3,
IČ: 452 73 081, zastoupeného na základě plné moci Ing. Emilem Chalupou, jednatelem
společnosti CHALUPA-STAVITEL, Holešovská 993, 768 24 Hulín, IČ: 255 59 699.
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu v obci Horní
Moštěnice o dvě nové koleje, úprava příjezdové a nákladové plochy, úprava oplocení,
osvětlení a kamerového systému, tzn. jde o záměr uvedený v příloze č. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v kategorii II, bodě 9.2 - Novostavby (záměry
neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah;
novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodalních zařízení a překladišť, který
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí je předmětem posuzování podle tohoto zákona, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení.
Oznámení záměru bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 výše uvedeného
zákona a obsahovalo všechny náležitosti stanovené přílohou č. 3 k tomuto zákonu. Na
základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace o oznámení byla zveřejněna
v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách
dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého kraje a obce Horní Moštěnice)
a na internetu v informačním systému EIA (kód záměru OLK768). Za den zveřejnění je
v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 citovaného zákona považován den 25. 5. 2016, kdy
byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje. Současně se
zveřejněním byla dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům dopisem pod čj. KUOK 51894/2016 ze dne 23. 5. 2016 zaslána kopie oznámení
záměru s žádostí o vyjádření.
V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
- Oddělení ochrany přírody, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství
a lesního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
-

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen
„KHS“) – čj.: KHSOC/13485/2016/PR/HOK ze dne 1. 6. 2016,
- České inspekce životního prostředí - Oblastního inspektorátu Olomouc (dále jen
„ČIŽP“) – čj.: ČIŽP/48/IPP/1608391.001/16/OZP ze dne 13. 6. 2016,
- Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí –
čj.: MMPr/070505/2016/STAV/ZP/Ča ze dne 13. 6. 2016,

Vyhodnocení jednotlivých kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí:
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I. Charakteristika záměru
- velikost záměru – záměrem je rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu v obci
Horní Moštěnice o dvě nové koleje a s tím související zařízení. Doplňkové stavební
objekty a zařízení představují úpravu příjezdové a nákladové plochy, úpravu oplocení,
osvětlení a kamerového systému.
- kumulace vlivů s vlivy jiných záměrů –
Kontejnerový terminál je napojen na silniční síť odbočkou z účelové komunikace, která po
cca 100 m vyúsťuje do obchvatu obce Horní Moštěnice (I/55), vedené po okraji souvislé
zástavby v obci. Součástí silničního obchvatu je napojení na dálnici D1 před obcí Říkovice.
Ke kumulaci vlivů může docházet především působením dopravní infrastruktury území –
hluková zátěž. Tato problematika je detailně řešena hlukovou studií, která tvoří přílohu
oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí.
- využívání přírodních zdrojů – stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa ani zemědělský půdní fond, stavba je navržena na pozemku ve stávajícím areálu
investora a bude napojena na stávající areálovou infrastrukturu.
- produkce odpadů – odstranění všech odpadů bude zajištěno subdodavatelsky, odpad
bude předáván pouze oprávněné osobě. Vzhledem k tomu, že v rámci širšího území
v současné době existuje dostatečná kapacita specializovaných firem pro nakládání
s odpady všech kategorií, nebude odstraňování odpadů z realizace záměru ani z provozu
problematické. S odpady v areálu bude v průběhu výstavby a provozu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, proto se
nepředpokládá žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů
z provozu a výstavby areálu.
- znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy – vzhledem k umístění záměru ve
stávajícím areálu, kde realizací záměru dojde k rozšíření a zkapacitnění již provozovaných
činností, se nepředpokládá významnější navýšení negativních vlivů na životní prostředí ani
lidské zdraví.
- rizika havárií – havarijní stav při realizaci záměru a při vlastním provozu může vzniknout
v případech požáru zařízení a objektů nebo při úniku závadných látek.
- Pro případ vzniku požáru musí být v areálu k dispozici odpovídající počet ručních
hasicích přístrojů pro lokalizaci požáru menšího rozsahu.
- Pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami podle ust. § 39 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, bude zpracován
havarijní plán, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem
a následně s ním budou seznámeni všichni odpovědní pracovníci.
Vzhledem k charakteru stavby a provozované činnosti se však za předpokladu dodržování
technologické kázně, provozních předpisů a technických a právních norem nepředpokládá
možnost vzniku havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí.
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II. Umístění záměru
Záměr „Rozšíření kontejnerového terminálu Horní Moštěnice“ je situován v místě
stávajícího kontejnerového terminálu Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. Přerov a na jeho
pozemcích. Jedná se o vlečku Vlečka Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. Přerov, číslo
6177, zaústění v ŽST Přerov. Terminál se nachází na SZ okraji obce Horní Moštěnice.
Stavební záměr není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním
plánem sídelního útvaru Horní Moštěnice.
Dle přiloženého stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemá záměr významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.
Záměrem není dotčen ZPF ani PUPFL.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Dle charakteru a umístění záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou na
plochách bezprostředně souvisejících s již provozovaným kontejnerovým terminálem
a v bezprostřední blízkosti komunikace I/55 (odcloněné od zástavby v obci protihlukovou
stěnou) a železniční tratě. Negativním aspektem spojeným s realizací záměru je navýšení
dopravních intenzit v území a s ním spojený růst hlukové zátěže, která však, dle
zpracované hlukové studie, bude minimální a běžným vnímáním nepostřehnutelná.

Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Orgán ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší není třeba záměr posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Oddělení vodního hospodářství
Stavba se nachází v blízkosti území Chráněné oblasti podzemní akumulace vod – Kvartér
řeky Moravy (vyhlášeno Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.) a v ochranném pásmu II. A
zdroje pásma minerálních vod Horní Moštěnice a dále se stavba nachází v záplavovém
území vodního toku Moštěnka, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pod
čj.: KUOK41225/2014 ze dne 30. 04. 2014.
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Z hlediska veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je
v působnosti KÚOK, je navrhovaná stavba možná za předpokladu splnění následujících
podmínek:
1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství
povrchových a podzemních vod.
2. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami
podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich
škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen
příslušným vodoprávním úřadem a následně s ním budou seznámeni všichni
odpovědní pracovníci.
3. Ve stanoveném záplavovém území musí být plněny podmínky vyplývající z opatření
obecné povahy KÚOK pod čj.: KUOK 41225/2014 ze dne 30. 04. 2014, kterým bylo
stanoveno záplavové území významného vodního toku Moštěnka v km 9,38 – 29,05
a 29,60 – 33,56 včetně vymezení aktivních zón a podmínky vyplývající ze závazného
stanoviska vydaného vodoprávním úřadem Magistrátu města Přerova pod
čj.: MMPr/056183/2016/BS dne 28. 04. 2016.
4. V ochranném pásmu II. A zdroje pásma minerálních vod Horní Moštěnice musí být
respektovány podmínky závazného stanoviska, které na žádost stavebníka vydá
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Oddělení ochrany přírody
K umístění záměru nemáme připomínky z hlediska působnosti orgánu ochrany přírody
podle § 77a vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Realizací záměru nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu.
Oddělení lesnictví
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana
je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc
Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP konstatuje, že k němu nemá žádné
připomínky a domnívá se, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona
č. 100/2001 Sb.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Nemá k záměru zásadní připomínky, a proto nepožaduje další posuzování záměru dle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
K předloženému oznámení jsou následující připomínky:
Vodoprávní úřad:
Záměr bude realizován v záplavovém území významného vodního toku Moštěnka, proto
jeho realizace podléhá udělení vodoprávního souhlasu podle ustanovení 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění
pozdějších
předpisů.
Vodoprávní
úřad
již
vydal
souhlas
pod
čj. MMPr/056183/2016/BS (spis. zn.: 2016/054084/ZEM/BS) dne 28. 4. 2016. Předmětné
pozemky se nachází v ochranném pásmu II. stupně zdrojů přírodní minerální vody zřídelní
oblasti Horní Moštěnice, při povolování záměru je třeba postupovat v souladu
s ustanovením § 37 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Odpadové hospodářství:
V kapitole „ODPADY“ na str. 16 dokumentace je uveden odkaz na vyhlášku
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších
předpisů. Dnem 1. dubna 2016 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 94/2016 Sb.,
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která zároveň zrušuje vyhlášku
č. 376/2001 Sb. S nebezpečnými odpady může dle ust. § 16 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů původce odpadů nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu
státní správy; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů tomuto souhlasu
nepodléhají (novela zákona č. 169/2013 Sb.). Zpracovatel dokumentace uvádí v odstavci
„Odpady vznikající v rámci výstavby“, že vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá.
Následně v tabulce předpokládaného vzniku odpadů po dobu výstavby záměru (str. 17,
18) však vznik nebezpečných odpadů uvádí. Další připomínky nejsou.

Závěrečné vyhodnocení:
Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž přihlédl zejména k povaze a rozsahu
záměru a jeho umístění. Dále zvážil kapacitu záměru a prostudoval obdržená vyjádření
dotčených orgánů. Ze strany veřejnosti, obce ani dotčených orgánů státní správy nebyly
k předloženému záměru doručeny žádné zásadní připomínky ani námitky. Krajský úřad
proto vyhodnotil potencionální vlivy na životní prostředí jako nevýznamné a nepovažuje
další posuzování záměru za nutné a přínosné. Veškeré připomínky a požadavky lze řešit
v rámci následných správních řízení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání k Ministerstvu
životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode
dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni
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doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se
považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího
správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm.
i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek
Dne 20. 6. 2016

Olomoucký kraj a obec Horní Moštěnice žádáme jako dotčené územně samosprávné
celky o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona na úřední
desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání potvrzení
o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

……………………………………………….

……………………………………………….

Podpis oprávněné osoby k vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby k sejmutí:

Úřední razítko:

Úřední razítko:
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Obec Horní Moštěnice

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde

Magistrát města Přerov, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská
709/34, 750 00 Přerov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 75,
750 11 Přerov

ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
Oznamovatel

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Emil Chalupa, Holešovská 993, 768 24 Hulín
Zpracovatel oznámení

Ing. Aleš Calábek, MBA, GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc
Na vědomí

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

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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