Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 47907/2019
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Vyřizuje: Ing. Michaela Štěpánková
Tel.: 585 508 633
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E-mail: m.stepankova@olkraj.cz
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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „DELTACOL CZ – úprava stávajícího provozu v Litovli“ – zařazeného
v kategorii II, bodu 22 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.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 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 (dále také
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „DELTACOL CZ –
úprava stávajícího provozu v Litovli“ podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude
zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost DELTACOL CZ, s.r.o. se sídlem Oderská
768/50, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25861701.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Litovel a Olomoucký
kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Městského
úřadu Litovel 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
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK847.
Stručný charakteristika záměru:
Záměr řeší úpravu linek ve výrobní hale společnosti DELTACOL CZ s.r.o. v Litovli.
Jedná se o galvanovnu, tedy zařízení pro povrchovou úpravu kovů. V současné době
je zde provozováno 5 pokovovacích linek.
Změna se týká linky dekorativního chromování (linka č. 1), která je nyní mimo provoz.
Tato linka bude nově sloužit jako zinkovací linka (popř. Zn-Ni). Změna spočívá v jiné
povrchové úpravě, zvýšení objemu aktivních lázní a zvýšení množství pokoveného
povrchu. Technologie se skládá z jednotlivých operací jako je odmaštění, moření,
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zinkování, pasivace a lakování (utěsnění). Mezi jednotlivými operacemi jsou zařazeny
oplachy. Linka je koncipována jako dvouřadá linka se vstupem a výstupem na jedné
straně linky. Je určena pro pokovení zboží na závěsech a předpokládaná kapacita
linky je pro technologii zinkování 1 závěs za cca 8 minut. Kapacita nové linky č. 1 bude
120 000 m2. Spolu se stávající zinkovací linkou č. 3, která má kapacitu 90 000 m 2, by
měla celková kapacita dosahovat 210 000 m2 pozinkované plochy.
Dále bude vybudována linka na tvrdé chromování v oddělené místnosti. Při tomto
procesu se vytváří vrstva chromu na základním materiálu. Technologie je tvořena
celkem 6 vanami – proces tvoří zdrsnění, chromování (3x), ekonomický oplach a
oplach. Navrhovaná linka je koncipována jako jednořadá s vstupem i výstupem na
jedné straně linky. Je určena pro pokovení zboží na závěsech. Stávající kapacita
pokoveného povrchu technologií tvrdého chromování (linka č. 4) je cca 4 400 m 2.
Záměr počítá s navýšení o dalších 8 000 m2, celkem se tedy jedná o plochu
12 400 m2. Celková plocha pokovení by neměla přesáhnout 500 000 m 2/rok. Objem
lázní technologie Cr bude 8 400 l. Objem lázní technologie Zn, Zn-Ni bude 59 000 l.
Záměr se nachází na katastrálním území Litovel a Chořelice.
Olomoucký kraj a město Litovel (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu ust. § 16 odst. 2 cit. zákona o neprodlené 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 dotčené územní samosprávné
celky o zaslání písemného vyrozumění o datu vyvěšení této informace
krajskému úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail: m.stepankova@olkraj.cz)
Dále žádáme Olomoucký kraj a město Litovel (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 7 cit.
zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 30 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 cit. zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být
posuzován uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz. Pokud
nepožadujete, aby byl záměr posuzován, žádáme vás, aby vaše vyjádření
neobsahovalo žádné podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 cit. zákona může každý zaslat
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
této informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

otisk úředního razítka

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

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Michaela Štěpánková
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Příloha: oznámení
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

město Litovel

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

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

Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Přemysla
Otakara 777, 784 01 Litovel

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

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel


DELTACOL CZ, s.r.o., Oderská 768/50, 702 00 Ostrava

Zpracovatel oznámení

DELTACOL CZ, Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc
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
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
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