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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„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 (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 7
odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), závěr zjišťovacího řízení
k záměru:
„ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“

Identifikační údaje záměru:
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
Kategorie II, bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od 2 500 t/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru
Předkládaný záměr řeší výstavbu nové solární sušárny v počtu dvou sušících polí o
rozměru 120 x 12,95 m a navazující zpevněné plochu pro příjezd a odjezd vozidel pro
odvoz sušeného kalu. Navržená solární sušárna čistírenských kalů se nalézá na
severovýchodním okraji zastavěného území města Litovel. Stavba navazuje ze severu
na stávající areál čistírny odpadních vod. Areál je obklopen lesy, pouze na západě
sousedí s provozem dřevařského závodu. Vzdálenost k nejbližším obytným budovám
je 350 m vzdušnou čarou.

Umístění
Kraj:
Obec:
k.ú.:

Olomoucký
Litovel
Litovel

Charakter záměru
Účelem stavby je plnit budoucí požadavky legislativních změn při nakládání s kalem
(hygienizace kalu) a snížení obsahu vody v odvodněném kalu a tím snížení nákladů
na dopravu kalů. Stávající ČOV Litovel je mechanicko-biologická čistírna s linkou
přizpůsobenou na simultánní odbourávání organického znečištění a nutrientů.
Biologický stupeň je proveden jako dlouhodobá selektorová aktivace se samostatnou
denitrifikací s interní recirkulací aktivační směsi a s oddělenou regenerací
aktivovaného kalu. Součástí ČOV je kalová koncovka sestávající ze dvou rotačních
zahušťovacích nádrží o průměru 7,5 m. Nádrže pracují v kontinuálním režimu, jsou
zastropené a zateplené. Zahuštěný kal spolu s primárním kalem je čerpán do dvou
uskladňovacích nádrží o objemu 2 x 1 800 m 3. Kal z uskladňovacích nádrží je
odvodňován na dekantační odstředivce. Odvodněný kal je pak likvidován externí
firmou k dalšímu využití. Vzhledem k připravovaným legislativním změnám v oblasti
nakládání s kaly a jeho využití v zemědělství je tento trend na ČOV dlouhodobě
neudržitelný. V rámci záměru je navržena výstavba nové solární sušárny v počtu dvou
sušících polí o rozměru 120 x 12,95 m a navazující zpevněné plochu pro příjezd a
odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavební část zahrnuje přípravu území a zemní práce, železobetonové konstrukce s
vnitřní asfaltovou plochou, dvě ocelové montované haly, zpevněnou obslužnou cestu,
terénní úpravy a plot. Technologická část stavby představuje zřízení technologického
zařízení pro solární sušení kalů a jejich přepravu během sušení, elektrického
rozvaděče, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, osazení prvků měření a regulace
a doplnění řídicího systému.
Oznamovatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)
Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČ 00299138
Zpracovatel oznámení
Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude dále posuzován podle
zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad
Olomouckého kraje.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených orgánů, veřejnosti a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr
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„ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel dne 23. 3. 2021 oznámení záměru „ČOV Litovel, Solární
sušení surového kalu“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Příslušným úřadem
k provedení zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Olomouckého kraje. Oznamovatelem
je společnost Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČ 00299138.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc,
držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. – osvědčení odb. způsobilosti MŽP
ČR č.j. 767/117/OPVŽP/96.
Oznámení záměru (dále také „oznámení“) 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 dopisem ze dne 30. 3. 2021
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 města Litovel) a na internetu
v informačním systému EIA www.cenia.cz (kód záměru OLK883). Za den zveřejnění
je v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona považován den, kdy byla
informace o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje, tj. 31. 3. 2021.
Současně byla dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům dopisem ze dne 30. 3. 2021, pod č.j.: KUOK 35578/2021 zaslána kopie
oznámení spolu s žádostí o vyjádření. Město Litovel zveřejnilo informaci o záměru dne
1. 4. 2021. Dle § 6 odst. 8 zákona mohla zaslat veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, tj. do 30. 4.
2021 včetně. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Zjišťovací řízení bylo provedeno na základě zhodnocení obsahu oznámení podle
kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, a to s přihlédnutím k povaze a rozsahu
záměru, jeho umístění a charakteristice předpokládaných vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí. Při hodnocení záměru dále vycházel příslušný úřad
z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávných celků dotčených orgánů
a veřejnosti.
Jedná se o záměr uvedený v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, a to v kategorii II, bodě 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok“, 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.
Přílohou oznámení záměru byla územně plánovací informace o podmínkách využívání
území, Městského úřadu Litovel, Odboru výstavby ze dne 1. 2. 2021, pod č.j.: LIT
2305/2021, k záměru „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ s tím, že předložený
záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Litovel a s cíli a
úkoly územního plánování a je na uvedených pozemcích přípustný.
Další přílohou oznámení bylo stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve
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smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), s nevyloučením
významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny v souladu s uvedeným ustanovením citovaného zákona, ve svém stanovisku
pod č.j.: S/773/OM/19-775/OM/19 ze dne 18. 3. 2021, konstatoval, že uvedený záměr
může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura
2000).
Dalšími podklady ke zjišťovacímu řízení formou samostatných příloh oznámení
záměru byly:
Hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, pro záměr „Solární sušárna kalů u čistírny odpadních vod Litovel“ –
zpracované RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D.
Hodnocení záměru „Solární sušárna kalů u čistírny odpadních vod Litovel“ ve smyslu
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – zpracované RNDr.
Vlastimilem Kostkanem, Ph.D.
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,

-

Olomouckého kraje, č.j.: KUOK 36860/2021 ze dne 9. 4. 2021,

-

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
č.j.: KHSOC/19140/2021/OC/HOK ze dne 20. 4. 2021,

-

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, email ze dne
21. 4. 2021,

-

Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí, č.j.: LIT 7050/2021 ze dne
29. 4. 2021

Vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí:
I. Charakteristika záměru
Velikost záměru:
V rámci projektové dokumentace je navržena výstavba nové solární sušárny v počtu
dvou sušících polí o rozměru 120 x 12,95 m a navazující zpevněné plochy pro příjezd
a odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu. Celková zastavěná plocha záměru činí 4
526 m2. Z toho zaujímají haly sušárny 3108 m2, zpevněné plochy 1418 m2.
Kumulace vlivů s vlivy jiných záměrů:
Kumulace vlivů záměru s jinými záměry a stavbami podobného charakteru se
neuplatňuje, jelikož se v okolí Litovle nenalézají. Provoz dřevařského podniku, který
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se nalézá v sousedství ČOV, nepředstavuje významné ovlivňování životního prostředí,
a to ani v synergii s provozem čistírny odpadních vod.
Využívání přírodních zdrojů:
Celková zastavěná plocha záměru činí 4 526 m 2. Z toho zaujímají haly sušárny 3108
m2, zpevněné plochy 1418 m2. Záměr je umístěn na pozemcích, na které se nevztahují
ochranné podmínky zemědělského půdního fondu. Stavba však zasahuje do pozemku
parc.č. 856/2 v k.ú. Litovel určeného k plnění funkcí lesa. Pro jeho část o výměře 5145
m2 bude nutné trvalé odnětí.
Produkce odpadů:
Většina odpadů bude předána oprávněné osobě k dalšímu využití či uložení na
skládku, výkopová zemina může být použita pro terénní úpravy v rámci stavby (budeli využita pro úpravy terénu mimo stavbu, bude nutno respektovat ustanovení vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu), recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železo,
papír, lepenka atd.). Jelikož nedojde k navýšení kapacity ani se nepředpokládá
navýšení objemu čištěných odpadních vod, lze předpokládat, že produkce odpadů
zůstane i po zprovoznění sušárny kalů beze změn. Do solární sušárny bude tedy
vstupovat objem kalů, který je v současnosti odvážen k použití na zemědělské půdě
(přibližně 2000 t/rok), na výstupu ze sušárny však bude odebírán vysušený kal v
objemu cca 540 t. Bude se jednat o upravený, hygienizovaný kal, což je předpokladem
pro jeho další použití.
Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:
Vlivy na ovzduší
Ve fázi výstavby nových stavebních objektů záměru se neuplatní bodové zdroje
znečišťování ovzduší. Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude provoz nákladní
dopravy a techniky zajišťující dovoz stavebního materiálu, technologického zařízení,
odvoz odpadů. Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno přechodně během
stavebních prací na ploše stavby (vlastní staveniště, přibližně 0,5 ha) tuhými
znečišťujícími látkami (prachem). Bodové zdroje znečišťování ovzduší se během
provozu solární sušárny ani stávající ČOV neuplatní. Objekty ČOV jsou vytápěny
elektrickými přímotopy. Čistírna odpadních vod Litovel je dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, přílohy č. 2 vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování
ovzduší (Kód 2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10
000 a více ekvivalentních obyvatel). Zdrojem je celý areál ČOV, tzn., že se jedná o
zdroj plošný. Jedinou emisí z ČOV je vodní aerosol a pachové látky. Nová solární
sušárna kalů se stane součástí ČOV Litovel. Při sušení kalů v prostoru ČOV dojde k
vypařování vody a k uvolňování amoniaku, sirovodíku a merkaptanů, přičemž všechny
tyto látky jsou považovány za pachově výrazné. Liniovým zdrojem znečištění za
provozu ČOV bude silniční doprava a dopravní a mechanizační prostředky zajišťující
její provoz.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Vliv stavebních prací na geologické poměry zájmového území nebude významný.
Zemní a stavební práce spojené s budováním haly a zpevněných ploch budou
zasahovat pouze do hloubky přibližně 0,6 m. Stavba nebude mít významný vliv na
horninové prostředí a stabilitu území a nebude zasahovat do hloubek, které by měly
vliv na trvalou změnu hydrogeologických charakteristik území. Přírodní zdroje ve formě
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ložisek nerostných surovin nebudou stavbou ani provozem obchvatu ovlivněny. Záměr
je umístěn na pozemcích, na které se nevztahují ochranné podmínky zemědělského
půdního fondu.
Vlivy na floru a faunu
Záměr je z velké části situován v biotopu L3.2B, který je předmětem ochrany EVL
Litovelské Pomoraví. Zásah do tohoto biotopu představuje cca 2628 m 2. Vzhledem k
tomu, že v EVL Litovelské Pomoraví bylo vymezeno celkem 14.527.908 m2 tohoto
biotopu, jedná se o 0, 025 % z jeho celkové rozlohy v EVL.
Pro vyhodnocení vlivů stavby na přírodu a krajinu bylo zpracováno biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
Negativní vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně negativní, které by nebylo možné
zmírnit nebo dokonce zcela eliminovat. Návrh souboru opatření, které by měly sloužit
k eliminaci a zmírnění vlivů, je přehledně shrnut v kapitole č. 5.
Záměr byl posouzen rovněž z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 podle § 45i
stejného zákona. Důsledkem hodnoceného záměru bude mírný negativní vliv (-1) na
jeden předmět ochrany EVL Litovelské Pomoraví (biotop L2.3B Tvrdé luhy nížinných
řek, člověkem silně ovlivněné porosty) a s tím úzce související mírně negativní vliv (1) na dva předměty ochrany PO Litovelské Pomoraví (strakapoud prostřední, lejsek
bělokrký). V souvislosti s tím jsou navržena v hodnocení zmírňující opatření. Obě
hodnocení vypracoval RNDr. Vlastimil Kostkan v roce 2019. Hluk z výstavby ovlivní
přilehlé lesní biotopy a může se projevit především v rušení hnízdících ptáků.
Hodnocený zásah není příliš rozsáhlý a jeho dopad na druhy je omezený. Celkově se
bude nutné pro realizaci záměru zažádat o výjimku z podmínek ochrany pěti zvláště
chráněných druhů pro tyto zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů: sněženka
podsněžník, (Galanthus nivalis) v kategori ohrožený druh,bledule jarní (Leucojum
vernum) v kategori ohrožený druh, zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), v kategori
„hrožený druh, čmelák rodu Bombus sp., v kategori ohrožený druh, slepýš křehký
(Anguis fragilis), v kategorii silně ohrožený druh. Záměr nestojí v cestě migracím, ale
může být nebezpečnou překážkou pro letící ptáky.
Vlivy na biologickou rozmanitost
Záměrem dojde k trvalému záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa, který se
nalézá ve II. zóně odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví. Plocha odnětí přímo navazuje na stávající areál čistírny odpadních vod.
Část objektů záměru bude umístěna přímo v areálu. Realizace a provoz záměru
představuje úbytek části ekosystému lužního lesa o rozloze cca 3 500 m2, přírodního
biotopu v CHKO Litovelské Pomoraví, nadregionálního biocentra a významného
krajinné prvku les a niva. Dotčeny budou i biotopy zvláště chráněných druhů rostlin
(sněženka podsněžník, bledule jarní) a živočichů (zlatohlávek tmavý, čmelák rodu
Bombus sp. a slepýš křehký). Dle biologického posouzení zpracovaného v rámci
přípravy stavby bude nutno při výstavbě uplatnit navrhovaná opatření ke zmírnění
jejího případného negativního vlivu na stanoviště zvláště chráněných rostlin a
živočichů.
Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a
katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky:
Pokud budou ve skladových prostorech skladovány závadné látky, budou podlahy
upraveny pro manipulaci a skladování chemicky nebezpečných látek. Budou zde
umístěny záchytné vany z PEHD, ve skladovém prostoru pro hořlaviny bude záchytná
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vana provedena z nerez plechu. Skladové prostory budou vybetonovány nad podlahu
a beton bude opatřen protichemickým nátěrem. Záchytné vany je možné vybavit
alarmovými senzory - hlídači hladin a jednotlivé výrobní a skladové prostory teplotními
senzory. Pracoviště budou vybavena potřebnými sanačními soupravami.
Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a
hlukového zatížení):
Výstavbou záměru nebudou významně ovlivněny povrchové ani podzemní vody.
Záměr není v rozporu s Plánem oblasti povodí Moravy. V důsledku výstavby záměru
dojde oproti současnosti k navýšení výměry zpevněných a zastavěných ploch na úkor
ploch využívaných jako lesní a travní porost. Na dotčených pozemcích dojde ke změně
hydrologické bilance – objem povrchového odtoku z plochy stavby se zvýší přibližně
10 x, objem vsaku a výparu se analogicky sníží. Vodní režim v řece Moravě dozná
minimálních změn. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny na vtok do
ČOV a do Moravy. Odběry vody z toku prováděny nebudou. Nové splaškové vody a
odpadní vody technologické v souvislosti s výstavbou a provozem solární sušárny
nebudou vznikat. V období provozu záměru se předpokládá navíc pouze vznik
srážkových odpadních vod ze střech a zpevněných ploch, které budou odváděny do
ČOV a které kvůli malé zátěži komunikací nebudou znečištěny. Zdrojem znečištění
srážkových vod z vozovky může být havarijní únik závadných látek v případě dopravní
nehody. V důsledku toho, že srážkové vody budou odváděny do ČOV, je riziko přímého
znečištění povrchových vod sníženo.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem
ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny
výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Hlukové zatížení území
stavební činností, téměř vůbec neovlivní hlučnost v chráněných zónách obce, kromě
dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem k rozsahu stavby a ke
krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území
významným negativním jevem. Pro provoz ČOV jsou využívána rovněž některá
zařízení způsobující hluk. V současnosti se jedná o elektromotory pohonných jednotek
čerpadel, míchadel a dmychadel. Po zprovoznění sušárny budou dalším zdrojem hluku
čerpadla kalu z haly odvodnění do jednotlivých hal sušárny a v halách zařízení na
obracení a transport kalu. Systém provzdušňování kalu bude zajištěn pomocí axiálních
ventilátorů instalovaných uvnitř sušárny za účelem zvýšení odpařování. Hluk je tlumen
zdmi a střechami objektů, ve kterých jsou zdroje umístěny a chráněný venkovní prostor
staveb nalézající se ve vzdálenosti minimálně 350 m nebude zatěžován nadlimitním
hlukem.
V době výstavby dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší vlivem
mechanismů zajišťujících stavební práce. Znečištění ovzduší bude vznikat z prašnosti
při průjezdu automobilů po znečištěné vozovce a při vlastních stavebních pracích.
K mírnému znečištění okolí areálu dojde rovněž vlivem škodlivin obsažených ve
výfukových plynech stavebních mechanismů. Čistírna odpadních vod Litovel je dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přílohy č. 2 vyjmenovaným stacionárním
zdrojem znečišťování ovzduší. Zdrojem je celý areál ČOV, tzn., že se jedná o zdroj
plošný. Nová solární sušárna kalů se stane součástí ČOV Litovel. Při sušení kalů
v prostoru ČOV dojde k vypařování vody a k uvolňování amoniaku, sirovodíku a
merkaptanů. Vzdálenost k nejbližšímu objektu pro bydlení činí cca 350 m. Na základě
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hodnocení výstupů obdobných zařízení nebude provoz posuzovaného záměru
zdrojem nadměrného zápachu.
II. Umístění záměru
Navržená solární sušárna čistírenských kalů se nalézá na severovýchodním okraji
zastavěného území města Litovel. Stavba navazuje ze severu na stávající areál
čistírny odpadních vod. Areál je obklopen lesy, pouze na západě sousedí s provozem
dřevařského závodu. Vzdálenost k nejbližším obytným budovám je 350 m vzdušnou
čarou.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Vlivy na veřejné zdraví budou v průběhu výstavby mírně negativní v důsledku narušení
faktoru pohody, zvýšení hlučnosti, zvýšené koncentrace emisí prachu, výfukových
plynů aut a mechanizmů při stavebních pracích a dopravě materiálu a technologií.
Šíření hluku a emisí ze samotné stavby bude dočasného charakteru. Předpokládané
vlivy na veřejné zdraví při realizaci záměru lze považovat za nevýznamné. Negativní
vlivy za provozu se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v oblasti
znečištění ovzduší, hluku, znečištění vody a půdy a při havarijním stavu. Liniovým
zdrojem znečištění ovzduší bude při provozu automobilová doprava. Celkový objem
dopravy se po zprovoznění sušárny v důsledku produkce menšího objemu kalu sníží.
Celková hluková zátěž z dopravy se ze stejného důvodu také adekvátně sníží. Vliv na
zdravotní stav obyvatelstva zprostředkovaně přes půdu se nepředpokládá, jelikož
vlastní provoz sušárny nepředstavuje zvýšené riziko kontaminace půd. Vznik
havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost jejich vzniku
výrazně eliminovat.
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad obdržel k oznámení záměru vyjádření těchto dotčených úřadů, dotčených
územních samosprávných celků a veřejnosti: Odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, České inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Odboru životního prostředí
Městského úřadu Litovel, jejichž obsahem byla tato vyjádření:
Krajský úřad Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany životního prostředí:
Orgán odpadového hospodářství
K bodu B.III.3. ODPADY
K uvedenému záměru nemáme připomínky.
Orgán ochrany ovzduší
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán
ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), sděluje:
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Realizace záměru se dotýká těchto zdrojů znečišťování ovzduší:
Stacionární zdroj (bodový) - z předloženého oznámení záměru vyplývá, že součástí
záměru bude zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší uvedený pod kódem 2.7. (Čistírny odpadních vod s celkovou
projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel).
Liniový zdroj - znečištění ovzduší bude při provozu ČOV silniční doprava a dopravní
a mechanizační prostředky zajišťující její provoz.
Plošný zdroj - znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (prachem) bude
způsobeno přechodně během stavebních prací na ploše stavby, za provozu záměru
se bude jako plošný zdroj znečištění ovzduší celý areál čistírny odpadních vod.
Nová solární sušírna kalů se stane součástí ČOV Litovel. Při sušení kalů v prostoru
ČOV dojde k vypařování vody a k uvolňování amoniaku, sirovodíku a merkaptanů,
přičemž všechny tyto látky jsou považovány za pachově výrazné. Vliv vlastního
provozu solární sušárny na ovzduší je minimalizován. Vlastní proces sušení probíhá
přirozeným odparem vody z kalu. Navržená solární sušárna čistírenských kalů se
nalézá na severovýchodním okraji zastavěného území města Litovel. Stavba navazuje
ze severu na stávající areál čistírny odpadních vod. Areál je obklopen lesy, pouze na
západě sousedí s provozem dřevařského závodu. Vzdálenost k nejbližším obytným
budovám je 350 m vzdušnou čarou.
Předložený záměr se týká vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší,
upozorňujeme provozovatele uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší,
na povinnost požádat příslušný orgán ochrany ovzduší - Krajský úřad Olomouckého
kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ovzduší o vydání
závazného stanoviska k umístění a provedení stavby dle ustanovení § 11 odst. 2 písm.
b) a c) zákona.
Současně v souladu s § 11 odst. 8 zákona správní orgán požaduje doložit k žádosti
Odborný posudek, který je třeba vypracovat autorizovanou osobou podle § 32 odst.
1 písm. d) zákona, v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“).
Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k realizaci předmětné akce zásadních
připomínek, dle našeho názoru se „Oznámení záměru“ v rámci zjišťovacího řízení
zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další
fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“.
Oddělení vodního hospodářství:
V případě předloženého záměru se jedná o stavbu vodního díla, resp. o změnu
dokončené stavby ČOV, která vyžaduje stavební povolení; případně společné územní
a stavební povolení. Žádost o stavební povolení, dle ust. § 15 vodního zákona, podá
žadatel u vodoprávního úřadu KÚOK a to na příslušném formuláři dle vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
KÚOK upozorňuje, že povolení k provedení nebo změně vodního díla může být
vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami dle ust. § 8
vodního zákona (povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod
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povrchových). Dále vodoprávní úřad KÚOK upozorňuje, že v případě, že v době
provádění předmětného vodního díla dojde k riziku neplnění platného povolení
k vypouštění odpadních vod, může vodoprávní úřad na základě žádosti znečišťovatele
stanovit na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami
ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené příslušnými
právními předpisy (resp. odlišně od platného povolení k vypouštění odpadních vod).
Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství
povrchových a podzemních vod a dále nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových
poměrů v dané lokalitě.
Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami
podle ust. § 39 vodního zákona 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.
KÚOK dále připomíná, že záměr musí respektovat a plnit všechny omezení
a podmínky stanovené v opatření, kterým bylo stanoveno záplavové území
významného vodního toku Morava a Benkovský potok a CHOPAV Kvartér řeky Bečvy.
Oddělení ochrany přírody:
Orgán ochrany přírody
Nejsme příslušní. Záměr se nachází na území chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví, příslušným orgánem ochrany přírody je podle § 78 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR – Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
Odůvodnění:
Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je
v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, nejsou předmětným záměrem
dotčeny.
Oddělení lesního hospodářství:
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 záměrem dotčeny.
Vzhledem k tomu, že záměrem dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa
do 1 ha a dále je záměr umístěn do 50 m od okraje lesa je příslušným k vyjádření podle
ustanovení § 48 odstavec 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní
zákon), obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Litovel.
Vypořádání:
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Olomoucký kraj
Olomouckému kraji bylo dne 30. 3. 2021 doručeno zahájení zjišťovacího řízení dle § 6
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
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předpisů, pod č. j. KUOK 35578/2021, sp. zn. KÚOK/33297/2021/OŽPZ/7289 ze dne
30. 3. 2021, jehož cílem je zjištění, zda záměr „ČOV Litovel, Solární sušení surového
kalu“, k. ú. Litovel, má být posuzován dle citovaného zákona. Bylo předloženo
oznámení záměru, zpracované dle přílohy č. 3 k citovanému zákonu.
Oznamovatelem záměru je Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ 00299138, oznámení zpracoval Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00
Olomouc, IČ: 649 52 053 v březnu 2021.
Oznámení záměru obsahuje z našeho pohledu veškeré potřebné náležitosti, které
záměr dostatečně objasňují. Záměr představuje rozšíření stávající čistírny odpadních
vod o technologii zabezpečující snížení konečného objemu kalů. Navržená solární
sušárna čistírenských kalů se nalézá na severovýchodním okraji zastavěného území
města Litovel. Předkládaný záměr řeší výstavbu nové solární sušárny v počtu dvou
sušících polí o rozměru 120 x 12,95 m a navazující zpevněnou plochu pro příjezd a
odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu. Účelem stavby je plnit legislativní požadavky
při nakládání s kalem, snížit obsah vody v kalu a snížit náklady na odvoz kalů z ČOV.
Dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK) se záměr
nachází v rekreačním krajinném celku RKC Bouzovsko, v CHKO Litovelské Pomoraví,
v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, ve stanoveném záplavovém území Q100, v území
významném pro situování protipovodňových opatření, v ochranném pásmu letecké
dopravy, v zájmovém území ministerstva obrany, částečně zasahuje do území
NATURA 2000 – evropsky 2 významné lokality Litovelské Pomoraví, ptačí oblasti
Litovelské Pomoraví a nadregionálního biocentra 174 Ramena řeky Moravy. Pro
zajištění ochrany životního prostředí je v ZÚR OK v prioritách v oblasti nakládání s
odpady v odst. 5.4.5.3. stanoveno: „přednostně využívat stávající síť zařízení pro
využívání nebo odstraňování odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména
budování zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV
(kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení pro třídění komunálních odpadů a
zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou umisťovány v lokalitách pro tento
účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné
požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro
odstraňování odpadů. Podporovat budování odpovídající infrastruktury nutné k
zajištění efektivní překládky a následné ekonomicky a environmentálně udržitelné
přepravy zbytkového směsného komunálního odpadu k jeho energetickému využití.“
Záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (dále „ČIŽP)
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (dále jen „ČIŽP“)
dne 6. 4. 2021 obdržela pod č.j. KUOK 35578/2021 zahájení zjišťovacího řízení
záměru „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“. Po prostudování předloženého
oznámení sděluje, že k němu nemá žádné připomínky a domnívá se, že není nutné jej
dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
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Vypořádání:
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále
„KHS“)
Na základě zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru ze dne
31.3.2021 zaevidovaném pod č. j. KHSOC/19140/2021/OC/HOK, předloženého
Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, Olomouc, posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.
1 tohoto zákona, při rozhodování ve věcech podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru „ČOV Litovel, Solární
sušení surového kalu“.
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení dotýkajícího se zájmů chráněných
orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“), vydává Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto v y j á d ř e n í :
k předloženému oznámení záměru „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“,
oznamovatele Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 002 99
138, orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky a nepožaduje
další posuzování záměru.
Vypořádání:
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí
Stanovisko orgánu odpadového hospodářství
(Ing. Najman J., tel. 585 153 262)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství vykonávající správní činnosti na
úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), Vám sděluje, že nemá námitek k
oznámení záměru pro zjišťovací řízení akce „ČOV Litovel, Solární sušení surového
kalu“, vypracovaného Ing. Petrem Götthansem v březnu 2021.
Předložená dokumentace řeší nakládání s odpady, které budou vznikat při výstavbě,
při provozu a v případě havárie v části B.III 3 a D.4 v souladu s požadavky zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech.
Stanovisko vodoprávního úřadu
(Ing. Martina Valentová, tel. 585 153 264)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
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předpisů, Vám sděluje, že nemá námitek ke zjišťovacímu řízení záměru „ČOV Litovel,
Solární sušení surového kalu“.
Vodoprávní úřad upozorňuje:
- Dle ust. § 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen
„srážková voda) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na
pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku
srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním
nebo kombinací těchto způsobů.
- Bude aktualizován plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“).
- Stavba se nachází v CHOPAV - Kvartér řeky Moravy a v záplavovém území vodního
toku Morava.
Stanovisko orgánu ochrany ovzduší
(Ing. Najman J., tel. 585 153 262)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší sděluje Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k oznámení
záměru zjišťovacího řízení „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ zařazeného v
kategorii II. č. 56 ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění, aby tento záměr byl posouzen dle výše citovaného zákona.
Navrhovanou stavbou solární sušárny kalů na pozemcích parc. č. 856/2 – lesní
pozemek, parc. č. 856/80 – ostatní plocha, parc. č. 856/81 – ostatní plocha a parc. č.
st. 2727 v k.ú. Litovel, která bude součástí ČOV Litovel, dojde ke změně kvality ovzduší
v této příměstské části, zejména únikem pachově výrazných látek. Při odpařování vody
dojde k uvolňování amoniaku, sirovodíku a merkaptanů. Oznámení záměru
nedostatečně řeší tento vliv na kvalitu ovzduší v daném prostoru. Nebyla předložena
žádná rozptylová studie ani jiné posouzení. Odváděný vlhký vzduch ze sušárny kalů
není žádným způsobem filtrován. Riziko hrozí i z možného zamoření prostoru
termofilními bakteriemi a jinými patogeny.
Dále se v oznámení záměru uvádí, že nejbližší vzdálenost k nejbližším obytným
budovám je 350 m. Dovoluji si upozornit, že ve vzdálenosti cca 200 m od plánované
stavby se v CHKO Litovelské Pomoraví nachází areál Mysliveckého spolku Litovel
Doubrava, kde se konají svatby, výroční oslavy, myslivecké střelecké soutěže, výstavy
a bonitace psů apod. Areál slouží též jako rekreační a odpočinková plocha pro občany
města Litovel. Za sníženého atmosférického tlaku a zhoršených rozptylových
podmínek je již v současné době tento areál pachově zatížen produkcí emisních látek
stávající ČOV. Další zátěž výše uváděných pachových látek by se nepříznivě odrazila
v návštěvnosti tohoto areálu a byla by příčinou mnohých neřešitelných stížností.
Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
(Mgr. Andrea Skaličková, tel. 585 153 266)
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 15 písm. m) zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, po
prostudování předloženého materiálu sděluje, že nemá námitek k předložené
dokumentaci pro zjišťovací řízení pro záměr „ČOV Litovel, Solární sušení surového
kalu“ za účelem posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001
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Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko orgánu ochrany přírody
(Zuzana Šmoldasová (tel. 585 153 263)
MěÚ Litovel, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody (dále jen městský
úřad), příslušný dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) posoudil výše uvedenou stavbu
a sděluje:
• po prostudování předloženého materiálu sděluje, že nemá námitek k předložené
dokumentaci pro zjišťovací řízení pro záměr „ČOV Litovel, Solární sušení surového
kalu“ za účelem posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
• pozemky v k. ú. Litovel se však nachází na území Chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti (Natura 2000), je v tomto případě kompetentní k
vyjádření k této akci příslušný orgán ochrany přírody, což je v tomto případě AOPK
ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví,
Husova ul. 906/5, 784 01 Litovel.
Stanovisko orgánu státní správy lesů
(Ing. Květoslav Ambrož, tel. 585153261)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně a
místně příslušný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů sděluje Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, že nemá námitek ke zjišťovacímu záměru „ČOV Litovel, Solární sušení
surového kalu“, na pozemcích uvedených v oznámení záměru, zpracovaného Ing.
Petrem Götthansem, zakázka č. 6060/20, datováno 03/2021.
Orgán státní správy lesů upozorňuje:
• Plánovaný výše uvedený záměr, na dotčených pozemcích v k.ú. Litovel, je umístěný
v ochranném pásmu lesa do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, zájmy
chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, budou takto dotčeny. Z tohoto
důvodu bude nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska
ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona.
• Záměrem dojde k uvolnění pozemků plnění funkcí lesa pro jiné využití, v tomto
případě o trvalou změnu využití. Orgánu státní správy lesů podá žádost o odnětí
PUPFL ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.
• Orgán státní správy lesů doporučuje investoru stavby provést výsadbu vhodnými
dřevinami v blízké lokalitě o minimální výměře, která bude trvale odňata z PUPFL v
souvislosti s výše uvedeným záměrem. Takto dojde k částečné kompenzaci za zábor
plochy biologicky cenného lesního porostu.
Vypořádání:
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných
zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a vydal toto rozhodnutí. Z uvedeného
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plyne, že nepožaduje, aby byl záměr posuzován dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí lze hájit v navazujících řízeních.
Krajský úřad se během zjišťovacího řízení zabýval i opatřeními k prevenci, vyloučení
a snížení, popřípadě kompenzaci, nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření nebyla takového charakteru, který by poukazoval na nutnost záměr dále
posuzovat.
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 a veřejnosti. Ve vyjádřeních obdržených ve stanovené
zákonné lhůtě nebyl vznesen požadavek na posouzení záměru dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Veškeré připomínky a požadavky uvedené
v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci následných řízení. Podmínky
vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další posuzování
záměru za nutné a přínosné.
Krajský úřad doporučuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu
ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyvěšením
na své úřední desce.
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 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: Ing. Michaela Štěpánková
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Olomoucký kraj a město Litovel 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:

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 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 74/6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO
Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, 784 01 Litovel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Oznamovatel

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zpracovatel oznámení

Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
Na vědomí
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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
Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777,
784 01 Litovel
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