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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ – zařazeného v kategorii II,
bodu 56 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 „ČOV Litovel,
Solární sušení surového kalu a“ 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 Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ 00299138.
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_OLK883.
Stručná charakteristika 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. Účelem stavby je plnit budoucí požadavky legislativních
1

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 mechanickobiologická 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.
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

Ing. Josef Veselský
vedoucí 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, 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 (bez přílohy)

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zpracovatel oznámení (bez přílohy)

Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
Na vědomí (bez přílohy)

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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