Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 30128/2017
SpZn.: KÚOK/27841/2017/OŽPZ/7707
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková
tel.: 585 508 633
e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 22. 3. 2017
Dle rozdělovníku

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Depolymerizace Šternberk“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá dle ustanovení § 6
odst. 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 pozdějších předpisů (dále také „zákon“), oznámení záměru
„Depolymerizace Šternberk“, podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu a sděluje
Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona
a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1
citovaného zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost ADI OIL, s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00
Praha - Bubeneč, IČ: 6399278.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Olomoucký kraj a Město
Šternberk.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí
Městského úřadu Šternberk a na oddělení integrované prevence Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst.
4 citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK795.
Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je materiálové využití plastového odpadu metodou nízkoteplotní
depolymerizace v uzavřeném zařízení - depolymerizační jednotce, která bude
umístěna v průmyslovém areálu ve stávající hale (č.p. 2384) na pozemku par.
č. 3160/6 a 3160/5, k.ú Šternberk. Při depolymerizaci (270 – 450 C) bude docházet
ke štěpení molekul vstupního materiálu na jednodušší dále využitelné polymerické
řetězce. V zařízení bude zpracováno max. 348 tun plastového odpadu ročně.
Zejména půjde o odpady katalogové číslo 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 20
01 39, případně plastové obaly katalogové číslo 15 01 02. Na výstupu
z depolymerizační jednotky bude získáváno 292,3 tun (379,6 m3) oleje z plastů, velmi
malé množství plynu a cca 3,5 t/rok tuhého rezidua. Plastový olej bude využit jako
topný olej v kotlích, popř. jako palivo pro generátory nebo motory jakožto substitut
Elektronický podpis - 23.3.2017
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Radomír Studený
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 21.6.2017

motorové nafty. Tuhý uhlíkový zbytek bude využit v gumárenském průmyslu při
výrobě pneumatik, výrobě aktivního uhlí, apod. Syntetický plyn (o objemu
0,214 m3/hod.) bude po průchodu platinovým katalyzátorem spalován na fléře. Cílem
je využití plastového odpadu s následnou produkcí a využitím plastového oleje.
Město Šternberk, jako dotčený územní samosprávný celek, žádáme ve smyslu
ustanovení § 16 odst. 3 citovaného zákona o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 4 citovaného zákona dotčenou obec o zaslání písemného vyrozumění
o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu (informaci můžete zaslat také
na e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky - Olomoucký kraj a město
Šternberk, a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 citovaného
zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému 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
posuzovat dle citovaného zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí
v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), v opačném případě aby
Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona kladen zvýšený
důraz.
S odvoláním na znění ustanovení § 6 odst. 7 zákona, může veřejnost a dotčená
veřejnost zaslat své vyjádření k oznámení krajskému úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje.

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

Za správnost vyhotovení odpovídá:
Příloha:

Mgr. Kateřina Zedníková

oznámení včetně příloh
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Dotčené správní orgány

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

Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel


ADI OIL s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6

Oprávněný zástupce oznamovatele

Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., K Odře 67/10, 700 30 OstravaVýškovice
Na vědomí



MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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