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Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

ÚVOD
Oznámení záměru ČOV Litovel, solární sušení surového kalu (dále též Oznámení), jehož investorem a oznamovatelem je Město Litovel, Město Litovel, Nám.
Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČ: 002 99 138, je zpracováno v souladu
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
(dále též zákon), obsah oznámení je dán přílohou č. 3 zákona. Cílem oznámení je
poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu.
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. Účelem stavby je plnit legislativní požadavky při nakládání
s kalem, snížit obsah vody v kalu a snížit náklady na odvoz kalů z ČOV.
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.
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.
Vstupní údaje pro zpracování Oznámení byly získány z dokumentace pro vydání společného povolení „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ zpracované společností
KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ:
00577758 a byly doplněny informacemi investora, Vodohospodářské společnosti
ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1120, 784 01 Litovel, IČ: 47150904 a zástupců dotčených
správních úřadů.
Zpracovatelem Oznámení je Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, IČ: 649 52 053, E-mail: petr@gotthans.cz, autorizovaná osoba dle zákona č.
100/2001 Sb. (číslo autorizace 767/117/OPVŽP/96).
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BPEJ
CO2
ČHMÚ
č.h.p.
ČIŽP
ČOV
ČSN
DN
EIA
EVL
HPJ
CHKO
CHOPAV
KES
KHS
k. ú.
LA
LAeq
LAeqp
LAmax
LBC
LBK
LNA
MZe ČR
MŽP ČR
NH
NL
NN
NOx
NP
NPP
NPR
OA
OP
parc. č.
PM10
PO
PP
PS
PST
PUPFL
ř. km.
SO
SO2
LNA
TUV
TZL
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
VN
VOC
VVN
ZCHÚ
ZPF

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bonitovaná půdně ekologická jednotka
oxid uhličitý
Český hydrometeorologický ústav
číslo hydrologického pořadí
Česká inspekce životního prostředí
čistírna odpadních vod
česká technická norma
průměr potrubí
„Environmental Impact Assesment", hodnocení vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokalita
hlavní půdní jednotka
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
koeficient ekologické stability
krajská hygienická stanice
katastrální území
hladina hluku A [dB(A)]
ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lehký nákladní automobil
Ministerstvo zemědělství České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nátěrové hmoty
nerozpuštěné látky
nízké napětí
oxidy dusíku
nadzemní patro
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
osobní automobil
ochranné pásmo
parcelní číslo
respirační frakce prašného aerosolu s aerodynam. prům. 50 % částic menších než
10 m
– ptačí oblast
– podzemní patro
– provozní soubor
– předávací stanice tepla
– pozemek určený pro plnění funkcí lesa
– říční kilometr
– stavební objekt
– oxid siřičitý
– těžký nákladní automobil
– teplá užitková voda
– tuhé znečišťující látky
– územní plán
– územně plánovací dokumentace
– územní systém ekologické stability
– významný krajinný prvek
– vysoké napětí
– těkavé organické látky
– velmi vysoké napětí
– zvláště chráněné území
– zemědělský půdní fond
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ČÁST A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNÍ FIRMA:

MĚSTO LITOVEL

A.2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

002 99 138

A.2. SÍDLO:

Nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel

A.3. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON)
Viktor Kohout, starosta
Nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Tel.: 721 528 697
E-mail: starosta@mestolitovel.cz

ČÁST B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
ČOV LITOVEL, SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU
Dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr kategorie II. č. 56:
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od 2 500 t/rok.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným správním úřadem, který zajišťuje posuzování, je Krajský úřad Olomouckého kraje.
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B.I.2. KAPACITA (ROZSAH) 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.
Rozměrové a výkonové parametry solární sušárny
Tabulka 1: Rozměrové a výkonové parametry solární sušárny
Základní rozměry 1 haly
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Čistá plocha pro sušení
Počet sušících hal
Celková zastavěná plocha
Výměra obslužné plochy
Délka oplocení

m
m
m
m2
ks
m2
m2
m

120,00
12,95
6,70
1 380,00
2
4 526,00
1 418,00
259,00

t.rok-1
t.d-1
%

3 500,00
9,59
20,00

t.rok-1
t.rok-1

933,0
2 567,0

Vstupní údaje
Množství odvodněného kalu
Sušina odvodněného kalu
Výstupní údaje
Množství usušeného kalu
Množství odpařené vody

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:
Okres:
ORP:
POÚ:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky parc.č.:

Olomoucký
Olomouc
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
856/2, 856/80, 856/81, st. 2727

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.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Nachází se částečně v
nezastavěném území v ploše Plochy lesní (L), částečně v zastavěném území v ploše
Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby (VD) a částečně v zastavěném
území v ploše Plochy technické infrastruktury (TK).
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
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 m3. 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. 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.
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.
Kumulace vlivů záměru při výstavbě ani při provozu nové sušárny surových kalů s jinými lokálními vlivy není s ohledem na rozsah záměru a absenci jiných významných
stávajících aktivit negativně ovlivňujících životní prostředí významná. Dotčené pozemky se nalézají na okraji zastavěného území města Litovle a pozemky obklopující
místo záměru jsou využívány především jako lesní pozemky. Nejbližší obytná zástavba města Litovle se nalézá přibližně 350 m jihozápadním směrem (ulice Lužní).
S investiční výstavbou nebo záměry zatěžujícími životní prostředí území nad únosnou
míru se nepočítá, platná územně plánovací dokumentace to ani neumožňuje.
Rovněž kumulace vlivů záměru s jinými záměry a stavbami podobného charakteru
se neuplatňuje, jelikož se v okolí Litovle nenalézají.
Provoz dřevařského podniku, který se nalézá v sousedství ČOV, nepředstavuje významné ovlivňování životního prostředí, a to ani v synergii s provozem čistírny odpadních vod. V Litovli a okolí nejsou provozovány žádné činnosti, jejichž negativní
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by mohly být s vlivy sušárny kalů ve vzájemné interakci způsobující navýšení vlivů.
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ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ

Zdůvodnění potřeby záměru
Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech smí být na zemědělské půdě použity pouze
upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu se schváleným programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita zemědělské půdy
a kvalita povrchových a podzemních vod. Upravené kaly smí být na zemědělské půdě
používány pouze při splnění technických podmínek, přípustného množství kalů použitých na jeden hektar a mezních hodnot koncentrací vybraných rizikových látek v
kalech. Při použití upravených kalů na zemědělské půdě musí být dále splněny mezní
hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v zemědělské půdě, mezní hodnoty
koncentrací těžkých kovů, které smí být přidány do zemědělské půdy za období 10
let, a mikrobiologická kritéria pro použití kalů.
Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží
obsah patogenních organismů v kalu, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací
na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů, nebo kal, který splňuje stanovená mikrobiologická kritéria.
Zpřísnění legislativních požadavků pro provozovatele a vlastníky ČOV jednoznačně
znamená a bude znamenat nutné investice s následnými vyššími provozními náklady
minimálně pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti produkovaných čistírenských
kalů. Mezi technologie hygienizace kalů lze zařadit vápnění, pasterizaci, termofilní
anaerobní stabilizaci, mezofilní anaerobní stabilizaci kalů s následnou postpasterizací,
či aerobní stabilizaci kalů čistým kyslíkem. Mezi progresivní technologie úpravy stabilizovaných čistírenských kalů lze jednoznačně zařadit i sušení, které nejenže zajistí
úplnou hygienizaci kalů, ale dokáže při sušině ve výši 90 % snížit celkovou produkci
čistírenských kalů až na čtvrtinu.
Současná odpadová politika EU se orientuje proti ukládání odpadů a podporuje zabránění vzniku odpadů, jejich minimalizaci a recyklaci. Skládkování by měly jednotlivé členské státy do roku 2030 zcela opustit. Pro provozovatele ČOV tento vývoj
znamená postupné omezení možnosti nakládání s čistírenskými kaly v jejich ukládání na skládku ať už přímo, či jako technická vrstva či rekultivace.
Pro přímou aplikaci a rekultivaci byla vydána vyhláška č. 437/2016 Sb., o použití
čistírenských kalů na zemědělské půdě. Vyhláška zpřísňuje podmínky úpravy kalů
před jejich použitím v zemědělství i podmínky skladování a aplikace upravených kalů.
Nově jsou stanoveny požadavky na provozovatele zařízení pro úpravu kalů tak, aby
bylo prokazatelné, že technologie úpravy je schopna účinně kaly hygienizovat na požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů. Provozovatel zařízení na
úpravu kalů je povinen ověřovat technologii na úpravu kalů na základě odebrání
vzorků na vstupu a výstupu technologie. Nově jsou upraveny i podmínky pro uložení
upravených kalů na ČOV, zpřísněny jsou také mikrobiologická kritéria pro použití
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upravených kalů na zemědělskou půdu. Všechna tato opatření představují pro provozovatele ČOV jednoznačně změnu stávajícího způsobu ukládání čistírenských kalů
na zemědělskou půdu.
V roce 2017 byla vydána vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění
pozdějších předpisů. Tato vyhláška přináší zpřísnění mikrobiologických požadavků na
organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod. Taktéž v tomto případě je toto zpřísnění požadavků zásahem do stávající praxe nakládání s čistírenskými kaly a řada provozovatelů ČOV již nemůže spolupracovat jako dříve s lokálními kompostárnami
Jak již bylo uvedeno výše, v nedávné době došlo k výrazným změnám v požadavcích
na kvalitu čistírenských kalů pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu či do kompostů.
Tyto aplikace přitom představují cca 75 % podíl z celkového nakládání s čistírenskými
kaly. Je tedy nutné řešit buď dodatečnou hygienizaci produkovaných čistírenských
kalů, nebo hledat jiné způsoby nakládání s přebytečnými čistírenskými kaly.
Možností je několik, více či méně výhodných, všechny však jsou spojeny s nemalými
investicemi do nových zařízení. Jedná se o termofilní anaerobní stabilizaci, kompostování, zpracování v bioplynových stanicích, vápnění, spalování a spoluspalování nebo pyrolýza.
Mezi progresivní technologie úpravy stabilizovaných čistírenských kalů lze jednoznačně zařadit i sušení, které nejenže zajistí úplnou hygienizaci kalů, ale dokáže při
sušině ve výši 90 % snížit celkovou produkci čistírenských kalů až na čtvrtinu. Technologie sušení kalů představuje vysoké investiční a provozní náklady (především
teplo). Sušení kalu ale také přináší snížení objemu produkovaných kalů, což může
přinést úspory v nákladech na dopravu usušených čistírenských kalů z ČOV a částečně tak kompenzovat náklady na jeho sušení.
Investor sušárny kalů u ČOV Litovel reaguje na tuto situaci výstavbou nového technologického celku, který bude vyhovovat ekologickým požadavkům a právním ustanovením a současně bude pro provozovatele ekonomicky přijatelný.
Navržené řešení – výstavba solární sušárny – bylo vyhodnoceno jako optimální řešení
pro doplnění kalové koncovky v podmínkách stávající technologie čistírny odpadních
vod v Litovli. Byly posouzeny i jiné metody zpracování odvodněného kalu do stavu
suchého substrátu, které v současné době na trhu domácím i zahraničním jsou ve
stádiu ověřených provozních aplikací. V neposlední řadě byla hodnocena ekonomika
provozu s ohledem na jednotku produkce a ve vztahu k předpokládaným investičním
nákladům tak, aby byla optimalizována návratnost investice bez podstatného dopadu
do stanovení ceny stočného na současné úrovni. Hodnocena byla i prostorová návaznost na stávající místo s odvodňováním kalu. V neposlední řadě pak i vlivy budoucího
provozu na okolí města – emise prachové a pachové, hluk a provoz dopravy.
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V Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025 je
v nakládání s kaly z čistíren komunálních odpadních vod uveden indikovaný celorepublikový cíl „Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod“, jako cíle krajské mimo jiné i „Podporovat investice spojené s energetickým
využíváním kalů z čistíren komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů“
nebo „Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a
množství těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů
na zemědělské půdě). Lze tedy konstatovat, že záměr není v rozporu s Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje.

Zdůvodnění umístění záměru
Umístění stavby je jednoznačně dáno polohou provozního areálu čistírny odpadních
vod společnosti Čerlinka, s.r.o., která bude provozovatel záměru, a pozemky, které
lze pro záměr využít. Dosavadní zkušenosti s provozováním ČOV, nezbytnost zařízení
tohoto typu, nutnost modernizace v návaznosti na nově kladené požadavky na tato
zařízení a v neposlední řadě ekonomické úspory při provozu sušárny kalů dostatečně
zdůvodňují potřebu záměru a zaručují jeho využití a rentabilitu.
Kromě strategického umístění záměru v přímé návaznosti na areál ČOV je lokalita
optimální rovněž z hlediska umístění na okraji zastavěného území města na břehu
řeky Moravy, vhodné dopravní dostupnosti, z hlediska jasných vlastnických vztahů k
pozemkům, nově vybudovaných nebo existujících inženýrských sítí a odpovídajícího
vymezení ploch v územním plánu obce.

Varianty řešení
Při přípravě záměru se uvažovaly tři varianty technologického řešení nakládání s čistírenskými kaly – intenzifikace anaerobního stupně a sušení kalu v nízkoteplotní sušárně, sušení kalu v solární sušárně a sušení kalu a následná pyrolýza.
Investor se po zvážení investičních a provozních nákladů, prostorových nároků variant, následného využití odvodněných kalů a dalších provozních, ekonomických, ekologických a organizačních ukazatelů rozhodl pro realizaci sušení kalů v solární sušárně.
Solární sušárna byla původně navržena ve dvou variantách územního řešení. Územní
varianty se lišily prostorovým uspořádáním navrhované sušárny, a tím i rozsahem
zásahu do biotopů v sousedství stávající ČOV. Technologie byly v obou variantách
stejné. Stejná byla i celková plocha, kterou technologie pokrývá, lišil se pouze tvar
skleníků, manipulační plochy a příjezdové komunikace. Zejména u důvodu menšího
záboru lesního porostu byla zvolena varianta se dvěma delšími poli sušárny.
V Oznámení je tak popisována pouze varianta, ke které se při projektové přípravě
dospělo postupným vylučováním konfliktních řešení. Vzhledem k poloze čistírny od-
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padních vod, situování pozemků, které jsou pro umístění stavby k dispozici a k trasám technické infrastruktury, která bude pro nové stavby využita, se návrh stavebních objektů jeví jako optimální a není nutné zpracování dalších územních alternativ
řešení. Rovněž technické řešení stavebních objektů a technologické vybavení provozu
je zpracováno v jediné realizační variantě. Předkládané řešení je navrženo na standardní úrovni a respektuje ostatní zájmy v území. Návrh záměru z hlediska umístění
i z hlediska technického řešení splňuje všechny požadavky na zařízení tohoto charakteru, minimalizuje potenciální negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a
současně odpovídá provozním potřebám a podnikatelským aktivitám investora.
Obrázek B.1.: Solární sušárna – varianta A.

Obrázek B.2.: Solární sušárna – varianta B.
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B.I.6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH PRO
REALIZACI ZÁMĚRU; V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU
ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI DOSTUP-NÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI ÚROVNĚMI
EMISÍ A DALŠÍMI PARAMETRY
Záměr ČOV Litovel – solární sušení surového kalu představuje rozšíření stávající
čistírny odpadních vod o technologii zabezpečující snížení konečného objemu kalů.
Provozovaná čistírna odpadních vod 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.
Základní návrhové parametry ČOV dle projektové dokumentace byly stanoveny
takto:
Přítok:

Látkové zatížení BSK5:
Populační ekvivalent:

3 799 m3/den
Qø = 43,97 l/s ~ 158,29 m3/h
Qh = 106 l/s ~ 382 m3/h
2 405 kg/den
40 083 EO (60 g)

Voda z kanalizačního systému natéká do vstupní čerpací stanice, která je osazená
dvěma ponornými čerpadly a dvěma šnekovými čerpadly. Do vstupní čerpací stanice
je též zaústěna nádrž, sloužící pro příjem dovážených odpadních vod. Ze vstupní ČS
je voda čerpána do česlovny. V česlovně jsou osazeny jemné česle s průlinami 6 mm
a 10 mm. Na obtoku česlí je vybudován žlab z nerezové oceli s osazenými ručně
stíranými česlemi s průlinami 30 mm. Za česlemi voda natéká do dvou lapáků písku
a dále pak do rozdělovací komory, kde se při deštích odlehčí voda do dešťových zdrží.
Hlavní proud vody přitéká do usazovací nádrže. Mechanicky předčištěná voda z usazovací nádrže se v anoxickém selektoru smíchává s zregenerovaným kalem a natéká
do dvojice oběhových aktivačních nádrží, každá o objemu 1 049 m3 s jemnobublinnými rošty pneumatické aktivace. V anoxickém pásmu je vrtulové míchadlo. Oxické
pole je sledováno sondou a automatickou regulací dmychárny.
Nově instalovanými ponornými kalovými čerpadly s řízením frekvenčními měniči je
aktivační směs z každé aktivační (nitrifikační) nádrže přečerpávána do dvojice denitrifikačních nádrží, každá o objemu 750 m 3. Interní recirkulace je provozována s maximálním průtokem 120 l/s na 1 linku.
Z aktivačních nádrží odtéká aktivační směs do dvojice dosazovacích nádrží o průměru
18 m.
Odsazená vyčištěná voda odtéká přes měrný Venturiho žlab do výusti.
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Vratný kal z dosazovacích nádrží je čerpadly vratného kalu přečerpáván do regenerace kalu v monobloku o objemu 1000 m3, vystrojené jemnobublinným aeračním
systémem. Z této nádrže odtéká kal gravitačně do původní nádrže regenerace kalů,
kde je zaústěn do odtokového potrubí a dále do nádrže anoxického selektoru. Velikost
recirkulace klasické je celkem max. 80 l/s.

Kalové hospodářství
Součástí ČOV je kalová koncovka sestávající ze zahušťovače kalů, který může být
v případě jeho poruchy nahrazen dvojicí rotačních zahušťovacích nádrží o průměru
7,5 m. Zahuštěný kal spolu s primárním kalem je čerpán do 2 uskladňovacích nádrží
o objemu 2 x 1 800 m3. Nádrže mají možnost míchání. Vystrojení nádrží umožní
odebírat kalovou vodu pomocí čerpadel umístěných na odběrném noru atypické konstrukce.
Kal z uskladňovacích nádrží je odvodňován na pásovém odstředivce Alfa-Laval. Součástí odvodňování kalů je chemické hospodářství.
Celý provoz ČOV je monitorován a řízen centrálním počítačem ve velínu a programem
ASŘ.
Provoz čistírny odpadních vod zajišťuje 9 pracovníků, tento počet zůstane zachován
i za provozu sušárny kalu.
Celkové řešení nově budované solární sušárny surových kalů spočívá v realizaci následujících stavebních objektů a provozních souborů:
Stavební objekty:
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04

Příprava území
Ocelové haly sušárny
Obslužná cesta
Oplocení

Provozní soubory:
PS 01 Technologické vystrojení sušárny
PS 02 Provozní rozvody silnoproudu, měření a regulace (MaR) a systému řízení
technologických procesů (SŘTP)

SO 01 Příprava území
V rámci daného stavebního objektu bude provedeno rozebrání stávajícího oplocení v
celkové délce 205 m, jedná se o ocelové poplastované oplocení. Dále bude provedeno
kácení dřevin a keřů na ploše lesa 2628 m2.
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SO 02 Ocelové haly sušárny
Sušící plocha je uvažována monolitické železobetonové konstrukce, po obvodě
lemována základovým pasem, jehož základová spára je navržena v nezámrzné
hloubce. Vlastní železobetonová podlahová deska sušící plochy bude provedena na
hutněném štěrkovém polštáři. Pro pojezd stroje uvnitř sušárny jsou navrženy podélné
monolitické železobetonové stěny vetknuté do konstrukce železobetonové podlahové
desky.
Základy budou provedeny ze železobetonu C25/30; XC2, CF1, XA1, boční ohraničení
sušicí plochy bude provedeno ze železobetonu C35/45; XC4, XF1, XA1 následujících
rozměrů – šířka základny 475 mm, šířka pojezdové dráhy 150 m, výška stěny 850
mm.
Kompletní konstrukce ocelových hal je provedeno z šroubovaného konstrukčního
systému z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou
vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů z vysokopevnostní oceli. Všechny
ocelové konstrukční prvky jsou pozinkovány.
Opláštění hal bude provedeno z extrudovaných desek polykarbonátu.
Vstup a výstup ze sušárny bude zajištěn pomocí vrat o šířce 6 m, výška 3,5 m, vrata
jsou vybavena umělohmotnými válečky, pojezd v rámu z hliníkových profilů. Pokrytí
vrat polykarbonátová deska nebo fólie. Vrata jsou dotěsněna kartáčky.
Výkopové práce a založení objektu
Výkopy budou prováděny jen v nejnutnějším rozsahu do hloubky max. 0,6 m z
důvodu srovnání nivelety základové spáry. Při této hloubce výkopů nebude zastižena
hladina podzemní vody, bude nutno řešit pouze odvádění vody srážkové. Stěny
výkopů budou svahované ve sklonu 1:1. Na základovou spáru bude v celé ploše
položena separační geotextilie gramáže 400 g/m2 a proveden hutněný podsyp.
Podsyp bude prováděn po hutněných vrstvách tl. 250 mm, jednotlivé vrstvy budou
vyztuženy položením trojosé monolitické geomříže TENSAR TRIAX. Je uvažováno 7 x
násobné použití.
Podsyp musí být řádně hutněn, kontrola zhutnění může být provedena buď na
relativní ulehlost (min ID = 0,8), nebo na dynamický modul přetvárnosti (min Nvd =
13 MPa). Kontrola hutnění bude provedena podle ČSN 72 1006. Pro podsypový
materiál může být použita vhodná zemina nebo kamenivo frakce 8-32 mm, pokud
bude zkouškou prokázána vhodnost podle výše uvedených parametrů. Zásypy a
zpětné obsypy mohou být provedeny ze stejného materiálu jako podsypy. Jak zásypy,
tak obsypy musí být po vrstvách hutněny. Na hutněném podsypu bude proveden
podkladní beton tloušťky 100 mm. Zásyp stavební jámy po kótu HTÚ (popř. pláň
komunikace) v místě komunikací bude proveden zeminou velmi vhodnou dle ČSN 72
1002, obj. hmotnost > 1,65 t.m-3. Míra zhutnění jednotlivých zón a podloží bude
prováděna rovněž v souladu s ČSN 72 1006.
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Železobetonové základové konstrukce
Základová deska
Železobetonová základová deska bude provedena z betonu C 25/30 – XA2. Základové
desky budou vyztuženy vázanou výztuží R 10 505 a svařovanou výztužnou sítí, horní
plochy budou vyvedeny 150 mm nad úroveň upraveného terénu, hrany budou
zkoseny.
Boční ohraničení
Boční ohraničení sušící plochy bude provedeno z betonu C 35/45 – XA1. Konstrukce
budou vyztuženy vázanou výztuží R 10 505 a svařovanou výztužnou sítí, horní plochy
budou vyvedeny 150 mm nad úroveň upraveného terénu, hrany budou zkoseny.
Betonové konstrukce
Podkladní beton tl. 100 a 150 mm bude proveden z betonu prostého dle výkresové
dokumentace.
Nosná konstrukce haly
Kompletní konstrukce je provedena z šroubovaného konstrukčního systému z
tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou vyráběny z
ocelových žárově pozinkovaných pásů z vysoko-pevnostní oceli. Všechny ocelové
konstrukční prvky jsou pozinkovány.
Opláštění haly, střešní plášť
Opláštění hal bude provedeno z extrudovaných desek polykarbonátu.
Výplně otvorů
Vstup a výstup ze sušárny bude zajištěn pomocí vrat o šířce 6 m, výška 3,5 m, vrata
jsou vybavena umělohmotnými válečky, pojezd v rámu z hliníkových profilů. Pokrytí
vrat polykarbonátová deska nebo fólie. Vrata jsou dotěsněna kartáčky.
Uzemnění objektu
Objekt ČOV bude uzemněn pomocí zemnícího pásku FeZn 30/4 mm, který bude
uložen do podkladního betonu pod terén. V určených místech bude vytažen nad terén
a napojen na hromosvodnou ochranu objektu. Veškeré ocelové konstrukce nádrží
budou rovněž uzemněny.
Ochrana proti korozi
Zámečnické výrobky provedené z korodujících materiálů budou chráněny žárovým
pozinkováním. Před pozinkováním budou výrobky tryskány dle SA 2.5 (SIS 055900)
a následně pozinkovány v tloušťce 80 mikronů zinku. Ocelové prvky konstrukce
osazené do konstrukcí budou před montáží očištěny od mastnoty, rzi a žárově
pozinkovány nejméně 10 cm do konstrukce. Zbývající část bude opatřena základním
nátěrem.
Konstrukce, které budou provedeny z korodujících materiálů a nebudou chráněny
pozinkováním, budou opatřeny nátěry.
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Zdravotně – technické instalace
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno
Vzduchotechnika
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno
Vytápění
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno
Elektroinstalace
Viz. PS 02
Zateplení kalového vřetenového čerpadla
Odvodněný kal bude čerpán pomocí vřetenového čerpadla z haly odvodnění do
jednotlivých hal sušárny. Čerpadlo bude umístěno ve venkovním prostoru pod
stávajícím přístřeškem pro kontejnery odvodněného kalu. V zimních měsících je
nutné danou technologii chránit před zamrzáním. Z tohoto důvodu je navržena lehká
ocelová konstrukce s opláštěním ze sendvičových panelů. Přístup k technologii
čerpání kalu bude umožněn pomocí dvoukřídlových vrat šířky 1 800 mm. Sendvičové
panely budou řešeny jako odnímatelné, lehká nosná konstrukce bude uchycena k
stávající betonové desce přes kotevní desky pomocí šroubů do tmelu. Nosná
konstrukce bude pozinkována, v zimních měsících bude vnitřní prostor přístřešku
temperován přímotopem na teplotu + 10 C.

SO 03 Obslužná cesta
V rámci stavebního objektu je navržena výstavba zpevněné plochy navazující na
zpevněné plochy v areálu ČOV. Zpevněná plocha bude sloužit jak obslužná cesta pro
odvoz usušeného kalu.
Celková plocha navržené nové obslužné plochy je 1418 m2. Obslužná cesta bude mít
navržený příčný sklon jednostranný 2,5 %. Pro odvodnění zpevněných ploch je
navrženo vybudování uliční vpusti s napojením do stávající kanalizace ČOV, zbývající
vody budou svedeny na terén.
Zpevněné plochy budou ohraničeny betonovou obrubou 100/15/25. Tato obruba bude
ukončena na úrovni konečné úpravy obslužné cesty asfaltovým betonem.
Konstrukce zpevněné plochy
-

plocha s krytem z asfaltového betonu (D1-N-2-PIII-V)
Asfaltový beton ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik 0,4kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Obalové kamenivo střednězrnné ACP 16+ 120 mm ČSN EN 13108-21
Infiltrační postřik 1,00kg/m2 PI-E ČSN 73 6129
Štěrkorť (třída A) ŠDA 0/32 150 mm ČSN EN 13285
Štěrkopísek ŠP 150 mm ČSN EN 13285
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- Geotextilie
- Konstrukce celkem 470 mm
Edef,2 = 80 MPa na vrstvě ŠD, Edef,2 = 45 MPa na pláni.
Uliční vpust bude vybudována v plastovém provedení DN600 s litinovým poklopem
tř. D 400 s odtokem DN150 v materiálovém provedení PVC DN150-160x4,7, SN 8 s
hrdlem.

SO 04 Oplocení
V rámci SO bude provedena výstavba nového oplocení kolem hal sušáren a obslužné
cesty. Oplocení bude navazovat na stávající oplocení areálu ČOV. Oplocení bude
provedeno pletivem opatřené s povlakem PVC výšky 1,8 m na ocelových sloupcích,
kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20.
Celková délka oplocení cca 259 m. Vzdálenost sloupků je cca 3 m. Rohové sloupky
(napínací) budou opatřeny šikmými vzpěrami pro celkové zpevnění konstrukce.
Celková výška plotu je 1,95 m. Napínací sloupky se použijí v rozích oplocení a
každých 25 m pro zpevnění oplocení, k napínacím sloupkům budou uchyceny vzpěrné
sloupky o průměru 38 mm, ve směru napínání pro lepší stabilitu oplocení. Vzpěrné
sloupky budou upevněny ve 2/3 výšky napínacích sloupků.

PS 01

Technologické vystrojení sušárny

Kalová koncovka stávající ČOV Litovel je řešena formou studené anaerobní
stabilizace, což nesplňuje současné požadavky na kvalitu produkovaného kalu.
Zahuštěný kal spolu s primárním kalem je čerpán do 2 uskladňovacích nádrží o
objemu 2 x 1 800 m3. Nádrže mají možnost míchání. Vystrojení nádrží umožní
odebírat kalovou vodu pomocí čerpadel umístěných na odběrném noru atypické
konstrukce. Kal z uskladňovacích nádrží je odvodňován na dekantační odstředivce
ALFA – LAVAL. Součástí je chemické hospodářství. Odvodněný kal je pak odvážen k
dalšímu zpracování. Celý provoz ČOV je monitorován a řízen centrálním počítačem
ve velínu a programem ASŘ.
Odvodněný kal bude čerpán pomocí vřetenového čerpadla z haly odvodnění do
jednotlivých hal sušárny. Pro snížení třecích ztrát v potrubí je nutné injektovat do
potrubí flokulant na celkem 3 místech. První dávkování je bezprostředně za
čerpadlem. Další dvě dávkovací místa jsou potom umístěna dále na trase potrubí.
Rovnoměrnost rozprostření kalu na plochu sušící haly po její šířce budou zajištovat
čtyři výpady z výtlačného potrubí. Každý výpad bude osazen elektricky ovládaným
šoupátkem.
Stávající flokulační stanice zajišťující přípravu roztoku flokulantu pro odstředivku
bude zrušena a nahrazena kompaktní flokulační stanici pro přípravu a dávkování
flokulantu. Jednotka bude instalována na zeď poblíže IBC kontejneru s tekutým
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koncentrátem flokulantu. Pro dávkování roztoku flokulantu do výtlaku potrubí
odvodněného kalu bude na místo zrušené jednotky instalována nová menší flokulační
stanice, která bude zásobou pro injektování do potrubí.
Dál bude kal již po ploše sušící haly rozprostírán pomocí zařízení na obracení a
transport kalu. Zařízení bude pojíždět po hraně železobetonové konstrukce po celé
délce haly. Zařízení se skládá z ocelového mostu s antikorozním nátěrem a
povrchovou úpravou lakovaného plechu. V centrální části je buben, na němž jsou pod
úhlem 90° upevněny vyměnitelné škrabky. Tyto škrabky rozřezávají povrch kalu a
provzdušňují spodní části a také dopravují kal v podélném směru sušicího pole. Buben
může být spuštěn až na zem. Buben se otáčí rychlostí cca 45 min-1 a dopravuje kal
dolů, přičemž se během obracení kalu pohybuje rychlostí až 4 m.min -1.
Jednotka se může pohybovat a otáčet v obou směrech. Je plně vybavena čidly,
rozvaděčem, řídicími jednotkami a je propojena s rozvaděčem.
Součástí zařízení je i řídící skříň s ústředním řídicím terminálem obsluhy. Každé
zařízení má vlastní PLC. Řídicí terminál (s řídicí jednotkou PLC) bude instalován
vpředu sušicího pole.
Řídicí terminál obsluhy (dotykový panel), který bude ovládat sušicí pole, bude
instalován mimo sušicí komoru v přední části sušicího pole v malém rozvaděči
chráněném před povětrnostními podmínkami.
Systém provzdušňování kalu bude zajištěn pomocí axiálních ventilátorů instalovaných
uvnitř sušárny za účelem zvýšení odpařování. Ventilátory jsou axiální ventilátory s
vysoce výkonným rotorem, umožňující vysoký průtok vzduchu při nízkém příkonu a
jsou orientovány v úhlu 15°-60° směrem dolů na kal. Ventilátory jsou vyrobeny z
hliníku s ochranou proti korozi a lze je používat i při teplotách nad 50° C.
Systém provzdušňování haly bude zajištěn pomocí axiálních ventilátorů instalovaných
ve štítu sušárny za účelem výměny vlhkého vnitřního vzduchu se suchým okolním
vzduchem. Ventilátory jsou axiální ventilátory s vysoce výkonným rotorem,
umožňující vysoký průtok vzduchu při nízkém příkonu. Ventilátory mají průměr 1000
mm. Ventilátory jsou vyrobeny z hliníku s ochranou proti korozi a lze je používat i při
teplotách nad 50° C. Na druhém štítu sušárny bude instalována klapka s pohonem
pro automatické otevírání a zavírání za účelem výměny vzduchu. Klapka a ventilátor
pro výměnu vzduchu fungují společně.

PS 02

Provozní rozvody silnoproudu, měření a regulace (MaR) a systému
řízení technologických procesů (SŘTP)

Technologické zařízení sušárny bude dodáno jako komplet, včetně vlastního rozvaděče, pro napájení a ovládání veškerých pohonů, které jsou její součástí. Tento rozvaděč bude napájen přívodním kabelem z rozvaděče ČOV a bude obsahovat i řídicí
jednotku pro zajištění automatického provozu linky.
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Potřebná stavební elektroinstalace, zemnící síť a hromosvodná soustava nových objektů je řešena v rámci stavební části projektové dokumentace.
Součásti dodávky technologie bude i měřící zařízení pro měření teploty a vlhkosti
uvnitř i vně haly.

Napěťové soustavy
Silová 3 NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ovládání 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S
Stupeň zajištění dodávky elektrické energie 3. stupeň

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Bude provedena v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2:2007/ Z1:2010/ Z2:2018/
Z3:2018/ Opr.1:2018, ČSN 332000-5-54 ed.3:2012/ Z1:2018/ Opr.1:2018 a souvisejícími normami.
Ochrana základní: Izolací a krytím dle přílohy A
Ochrana při poruše: Ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
dle čl. dle čl. 411.3÷6

Ochrana proti zkratu a přetížení
Proti zkratu a přetížení bude řešena podle ČSN 332000-4-43 ed.2:2010, ČSN
332000-5-52 ed.2:2012/ Z1:2018 a to, pojistkami, motorovými spouštěči, jističi.
Ochrana před atmosférickým, nebo spínacím přepětím v elektrických rozvodech bude
provedena uzemněnou hromosvodnou instalací a přepěťovými ochranami, a to v souladu s ČSN 332000-4-443 ed.3:2016.

Elektromagnetická kompatibilita
Veškerá použitá elektrická zařízení musí splňovat požadavky dané ČSN EN a nařízeními vlády z hlediska elektromagnetické kompatibility. Rovněž provedení montáží
musí splňovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (řádné uzemňování,
použití stíněných kabelů, odrušovacích filtrů atp.).

Kabelové rozvody
V rámci tohoto PS budou dodány napájecí a ovládací kabely pro napájení a ovládání
jednotlivých pohonů. Kabely budou v hlavních kabelových trasách vedeny v nových
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nerezových drátěných kabelových žlabech. Jednotlivé kabely budou chráněny proti
mechanickém poškození uložením v trubkách a ohebných hadicích.
Jednotlivé rozvaděče budou uzemněny samostatnými vodiči CYA Z/ŽL na hlavní
ochrannou přípojnici v dotčených objektech.

Uzemnění a ochranné pospojování
Po dokončené montáží technologického zařízení a ocelových konstrukcí bude provedeno uzemnění elektrických zařízení a rozváděčů na uzemňovací soustavy objektů.
Také bude provedeno ochranné a doplňující pospojování kovových částí technologického zařízení a ocelových potrubí pomocí nových ekvipotencionálních svorkovnic.

Vnější kabelové rozvody
Přípojka pro napájení sušárny bude provedena celoplastovými kabely s měděnými
nebo hliníkovými jádry, uloženými ve výkopech v kabelových chráničkách. Při podchodech komunikací a zpevněných ploch, jakož i při křížení s ostatními inženýrskými
sítěmi budou kabely mechanicky chráněny v trubkách nebo v kabelových korýtkách.
Uložení kabelů musí odpovídat platným normám a předpisům. Do společného výkopu
s napájecími kabely bude položen také zemnící pásek FeZn 120 mm2.

Systém řízení technologického procesu (SŘTP)
Na ČOV Litovel je instalován řídicí systém ŘS, tvořený více navzájem datově propojenými programovatelnými automaty a dispečerskými počítači ve velínu ČOV.
Na monitoru počítače jsou zobrazovány veličiny z technologického procesu ve formě
technologických schémat, obrazovek časových průběhů veličin a obrazovek hlášení,
protokolů a bilancí. Definované soubory dat jsou archivovány. Obsluha může dálkově
ovládat zařízení prostřednictvím technologických obrazovek myší a klávesnicí.
U samostatných technologických celků, vybavených vlastní automatikou provozu monitoruje ŘS jejich provozní a poruchové stavy, ale dálkově je neovládá.
Ovládání provozu sušárny bude realizováno samostatnou řídicí jednotkou, umístěnou
v technologickém rozváděči sušárny. Tato jednotka bude datově komunikovat
s podstanicí ŘS ČOV. Prostřednictvím této komunikace budou do stávajícího
vizualizačního programu na dispečerských počítačích přenášeny informace o stavu
technologických pohonů a čidel v sušárně a souvisejících provozech. Vizualizaci na
dispečerských PC bude nutno patřičně rozšířit, bude však určená jen pro
monitorování, ne pro dálkové ovládání sušárny. Parametrizace řídicí jednotky sušárny
a automatické nebo místní ovládání pohonů sušárny bude prováděno z technických
prostředků a nových ovládacích panelů, které budou součástí dodávky strojního
zařízení sušárny.
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Předpokládaná doba výstavby:
6 měsíců
Předpokládaná doba dokončení: rok 2022
Realizace je závislá na zajištění finančního krytí stavby.

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Dotčenými územně správními celky jsou:
Obec Litovel,
Olomoucký kraj.

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
Stanovisko krajského úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení bude podkladem pro:
-

Územní řízení (obecný stavební úřad – odbor výstavby Městského úřadu
Litovel).

-

Stavební řízení (obecný stavební úřad – odbor výstavby Městského úřadu
Litovel).

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Navržený záměr je situován na severovýchodní hranici zastavěného území města Litovel. Pozemky, na kterých jsou navrženy stavební objekty, jsou v katastru nemovitostí v současnosti vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha s využitím
ostatní komunikace a lesní pozemek. Část stavby je situována na ploše uzavřeného
provozního areálu ČOV ve vlastnictví investora, která je tvořena provozními a administrativními budovami a dalšími technologickými objekty pro čištění odpadních vod.
Plochy mezi budovami jsou zpevněny asfaltobetonem, popřípadě pojízdnými železobetonovými panely a slouží převážně jako komunikace nebo manipulační plochy.
Pouze malou část areálu tvoří zatravněné plochy tvořící výplň mezi zpevněnými a
zastavěnými plochami s ojedinělou výsadbou okrasných dřevin. Druhá část stavby se
nalézá mimo areál na lesním pozemku, který je částečně oset travou a je pravidelně
sečen (pruh kolem plotu areálu), částečně pokryt lesním porostem.
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Navržená stavba se nalézá v katastrálním území Litovel na pozemcích parc.č. 856/2,
856/80, 856/81, st. 2727.
Parcelní číslo:

856/2

Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Druh pozemku:
Vlastnické právo:
Způsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:
Omezení vlastnického práva:
Jiné zápisy:

Litovel [503444]
Litovel [685909]
10001
117467
lesní pozemek
Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 78401 Litovel
chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna
ptačí oblast
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Parcela nemá evidované BPEJ
Nejsou evidována žádná omezení
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Parcelní číslo:

856/80

Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Vlastnické právo:
Způsob ochrany nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezení vlastnického práva:
Jiné zápisy:

Litovel [503444]
Litovel [685909]
10001
61
ostatní komunikace
ostatní plocha
Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 78401 Litovel
chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna
ptačí oblast
Parcela nemá evidované BPEJ
Nejsou evidována žádná omezení
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Parcelní číslo:

856/81

Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Vlastnické právo:
Způsob ochrany nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezení vlastnického práva:
Jiné zápisy:

Litovel [503444]
Litovel [685909]
10001
12093
ostatní komunikace
ostatní plocha
Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 78401 Litovel
chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna
ptačí oblast
Parcela nemá evidované BPEJ
Nejsou evidována žádná omezení
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Parcelní číslo:

st. 2727

Obec:

Litovel [503444]
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Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Druh pozemku:
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
Vlastnické právo:
Způsob ochrany nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezení vlastnického práva:
Jiné zápisy:

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

Litovel [685909]
10001
201
zastavěná plocha a nádvoří
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:
stavba technického vybavení
p. č. st. 2727
Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 78401 Litovel
chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna
ptačí oblast
Parcela nemá evidované BPEJ
Nejsou evidována žádná omezení
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Celková zastavěná plocha záměru činí 4 526 m2 (2 haly 1554 m2, zpevněné plochy
1418 m2).
Na plochách, kde půdorys stavby zasahuje do travnatých ploch, bude před zahájením
stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy. Plocha skrývky ornice činí
1898 m2. Průměrná mocnost snímané vrstvy bude 20 cm, celkové množství humusové zeminy ze skrývaných ploch bude tedy činit 380 m3. Materiál bude uložen na
dočasných deponiích v blízkosti stavby a po dokončení zemních prací bude využit pro
úpravu dotčeného terénu v okolí stavby, nadbytečná ornice bude v případě potřeby
uložena po dohodě s vlastníky na pozemky s ornou půdu. Svahy dočasných skládek
budou upraveny do přirozených sklonů, a pokud zde bude ornice skladována během
celého vegetačního období nebo déle, bude oseta vhodnou travní směsí.
Na plochách, kde půdorys stavby zasahuje do lesního porostu, bude před zahájením
stavebních prací provedena skrývka hrabanky. Plocha skrývky hrabanky činí 2628
m2. Průměrná mocnost snímané vrstvy bude 20 cm, celkové množství humusové
zeminy ze skrývaných ploch bude tedy činit 525 m3. Materiál bude rozprostřen na
vhodná místa na lesním pozemku parc.č. 856/2, popřípadě bude nabídnut k využití
jiným vlastníkům lesních pozemků.
Tabulka B.1.: Přehled dotčených pozemků a jejich pokryvu
Pozemek

Druh pozemku

856/2

Lesní pozemek

856/80
856/81
CELKEM

Ostatní plocha
Ostatní plocha

Travní
porost
(m2)
0
1614
4
280
1898

Lesní
porost
(m2)
2628
0
0
0
2628

Celkem
(m2)
2628
1614
4
280
4526

Pro vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – je nezbytný souhlas
orgánu státní správy lesa (odbor životního prostředí Městského úřadu Litovel) s trvalým odnětím pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc.č. 856/2 v k.ú. Litovel. Výměra odnětí činí 5145 m2.
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Souhlasu orgánu státní správy lesů je třeba rovněž v případě dotčení pozemků do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. K tomu dojde rovněž v souvislosti s lesním pozemkem parc.č. 856/2.
Dle vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Litovel (č.j.: VYS 1081/2020/LŠm
ze dne 1. 2. 2021) se pozemek parc. č. 856/2 v katastrálním území Litovel v místě
záměru nachází v nezastavěném území v ploše: Plochy lesní (L), pozemek parc.č.
856/80 v katastrálním území Litovel se v místě záměru nachází v zastavěném území
v ploše: Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby (VD), pozemky st.
p. 2727 a parc.č. 856/81 v katastrálním území Litovel se v místě záměru nacházejí v
zastavěném území v ploše: Plochy technické infrastruktury (TK).
Z poskytnutého vyjádření odboru výstavby vyplývá, že záměr ČOV LITOVEL, SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU je z hlediska funkčního využití v souladu s Územním
plánem Litovel a s cíli a úkoly územního plánování a je na uvedených pozemcích
přípustný.

B.II.2. VODA
VÝSTAVBA
Pitná voda
Zásobování pracovníků pitnou vodou při realizaci stavby bude zabezpečeno vodou ze
stávající administrativní budovy čistírny odpadních vod, popřípadě vodou balenou. V
§ 53 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci je stanoveno, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v
množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci
a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. WC a prostředky
pro osobní hygienu pracovníků budou zabezpečeny rovněž ve stávajících objektech.

Technologické vody
Po dobu výstavby navržených stavebních objektů bude pro dílčí stavební práce nutné
zajištění omezeného množství technologické vody. Betonové směsi použité při výstavbě nebudou připravovány v místě stavby, ale budou dopraveny hotové v domíchávačích a voda pro tento účel na staveništích nebude potřeba. Případné omezené
množství vody potřebné při realizaci stavby (kropení vyzrávajícího betonu, oplach
nářadí atp.) bude řešeno dle potřeby odběry ze stávajícího vodovodu v ČOV. Při výstavbě může vyvstat potřeba vody pro čištění komunikací. Tato situace bude řešena
rovněž smluvně cisternou.
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Povrchové vody
Mezi vstupy záměru lze zařadit rovněž vody srážkové, které jsou významné po dobu
výstavby i provozu, zejména jejich objemy při přívalových deštích.
Tabulka B.2.: Srážkové charakteristiky
Roční srážkový úhrn
Intenzita 15min. deště při periodicitě 0,5(i15)
Celková dotčená plocha
Roční objem srážek na dotčené ploše
Objem 15 min. deště na dotčené ploše

627 mm = 0,627 m3/m2.rok
135 l/s.ha
0,4526 ha
0,627 x 4526 = 2838 m3/rok
135 x 0,4526 = 61 l/s

Tabulka B.3.: Hodnoty max. denních úhrnů srážek v Litovli s pravděpodobností opakování N let:
N (roky)
Úhrn srážek (mm)

2
32,6

5
42,9

10
49,6

20
56,5

50
65,0

100
71,7

Tabulka B.4.: Srážkové úhrny Ht,N (stanice Litovel)
Doba trvání srážky t (min)

10

20

30

60

120

240

480

600

N = 5 let

15,05

18,68

21,20

25,47

29,19

32,50

36,19

37,46

PROVOZ
Pitná voda při provozu stávající ČOV je odebírána z veřejného vodovodu se používá
pro účely zaměstnanců. Spotřeba pitné vody v roce 2020 činila 4533 m3.
V technologii se pitná voda využívá na rozmíchávání flokulantu.
Technologická voda (vyčištěná odpadní voda) se používá na ostřiky nádrží a technologických celků čistírny odpadních vod.
Nová sušárna kalů bude za provozu bez nároků na zásobování vodou.

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
VÝSTAVBA
Elektrická energie
Elektrické energie bude potřeba v místě zařízení staveniště, popřípadě pro pohon
elektrických zařízení použitých při stavebních pracích. Bude zajištěna napojením na
rozvodnou skříň v areálu ČOV přes staveništní elektroměr po dohodě s vlastníkem
čistírny nebo pomocí mobilních agregátů.
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Suroviny pro výstavbu
Realizace záměru si vyžádá standardní surovinové a energetické vstupy obdobné jako
u jiných staveb tohoto charakteru. Konkrétní specifikace stavebních a instalačních
materiálů ani objemy surovin pro výstavbu nejsou v současné fázi přípravy záměru
blíže stanoveny. Přesná potřeba stavebních hmot, dalších materiálů a komponent
stavby bude určena výkazem výměr a rozpočtem sestaveným na základě dokumentace pro provádění stavby. Spotřeba surovin a energií bude do jisté míry záviset na
použitých stavebních mechanizmech a technologických postupech dodavatelské
firmy. Rovněž lokalizace zdrojů a způsob získávání stavebních hmot bude řešen
v součinnosti se stavební firmou, která bude stavbu provádět.

PROVOZ
Elektrická energie
ČOV Litovel je napojená na trafostanici výkonu 630 kVA, největším spotřebičem elektrické energie je 6 ks dmychadel, dále čerpadla sloužící k čerpaní vstupních odpadních
vod a recirkulace kalu a odstředivka na odvodnění kalu.
Elektrická energie v novém objektu sušárny surového kalu se bude používat pouze
pro běžné účely (osvětlení, slaboproud) a pro provoz strojních zařízení sušárny.
Tabulka B.5.: Základní charakteristika přívodu elektřiny
Nová technologie
Instalovaný příkon
54,33 kW
Provozní příkon
38,62 kW
Spotřeba el. energie
112,77 MWh/rok

Zemní plyn
Záměr nemá nároky na spotřebu zemního plynu.

Vytápění
Vytápění stávajících objektů čistírny odpadních vod zajišťují elektrické přímotopy.
Záměr nároky na vytápění nemá.

Suroviny pro provoz
Suroviny pro stávající provoz čistírny odpadních vod představují především přitékající
odpadní vody. V roce 2020 bylo zpracováno 1 652 331 m3 odpadních vod. Dalšími
surovinami, které zajišťují provoz čistírny jsou pohonné hmoty, oleje a maziva pro
mechanizmy pro mechanismy v čistírně a pro dopravní prostředky.
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Pro provozu solární sušárny budou hlavní vstupní surovinou čistírenské kaly – produkt
čistírny odpadních vod. V roce 2020 bylo vyprodukováno celkem 2074,84 t kalů, nová
sušárna kalů je dimenzována na 3500 t kalů za rok.
Další vstupní surovinou pro zpracování surových kalů je flokulant, kterého bylo v roce
2020 spotřebováno 14610 kg. Flokulant bude využíván i pro provoz sušárny kalů při
čerpání odvodněného kalu pomocí vřetenového čerpadla z haly odvodnění do jednotlivých hal sušárny.

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
DOPRAVA V DOBĚ VÝSTAVBY
Zvýšenou frekvenci dopravy po přístupových komunikacích je nutno očekávat v době
výstavby navržených objektů sušárny kalů. Nasazení techniky a dopravní zatížení
bude možné definovat po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (po
kvantifikaci objemu materiálů pro stavbu objektů) a přesně stanovit až v průběhu
realizace záměru.

DOPRAVA ZA PROVOZU
Staveniště bude přístupné po místní komunikaci parc.č. 856/70 v k.ú. Litovel (ve
vlastnictví města Litovel), která se u dřevařského závodu Litovelská lesní s.r.o. napojuje na ulici Pavlínka. Po ulicích města Litovel jsou přístupné silnice ve směru Uničov (silnice č. II/449), Šternberk (silnice č. II/447), Úsov (silnice č. III/4496), Nové
Zámky (silnice č. III/4498), Loštice (silnice č. II/635), Konice (silnice č. II/373) a
Olomouc (silnice č. II/449). Ze silnice č. II/635 č. II/449 je nájezd na dálnici D35.
Komunikace uvnitř areálu čistírny odpadních vod Litovel umožňují dostupnost všech
objektů a jsou provedeny jako betonové, částečně panelové. Odvodnění zpevněných
ploch je areálovou dešťovou kanalizací zaústěnou do vtoku odpadních vod do technologie čistírny.
Dopravní napojení svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Splňuje též požadavky na dopravní obslužnost a přístup požární techniky. Při výjezdu jsou trvale zajištěny dostatečné rozhledové poměry
dle ČSN pro bezpečné vyjetí.
Provoz čistírny v současnosti zajišťují firemní vozidla a mechanismy: traktor, který
slouží k odvozu kalů a odpadních vod fekálním přívěsem nebo odvozu odvodněných
kalů na vlečce. Dále je využíváno kontejnerové vozidlo Mitsubishi FUSO, dodávkové
vozidlo Renault a osobní automobily Peugeot a Dacia. Celkový nájezd těchto vozidel
činí za rok přibližně 40 000 km.
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Zaměstnanci dojíždí 4 osobními vozy.
Dále na ČOV dováží soukromé firmy odpadní vody fekálními vozy – v průměru 4 x za
den.
Další nároky na dopravu související s provozem areálu představují méně četné nebo
nahodilé jízdy jako je svoz odpadů, doprava související s údržbou, kontrolou apod.
Tabulka č. B.6.: Dopravní zatížení komunikací v důsledku provozu ČOV
Druh vozidla
Osobní vlastní
Dodávkový automobil vlastní
Kontejnerové vozidlo vlastní
Traktor s fekálním přívěsem vlastní
Fekální vozy cizí

Za den
9
2
3
1
4

Max. počet jízd
Za týden
63
14
21
7
20

Za rok
3276
728
1092
364
1040

Po výstavbě a zprovoznění solární sušárny kalů nedojde k navýšení dopravní zátěže.
V důsledku menšího objemu odváženého vysušeného kalu dojde naopak ke snížení
počtu jízd dopravních prostředků pro odvoz kalů přibližně o 73 %. Při průměrném
nákladu kalů 10 t na vlečce činí současný počet jízd při jejich odvozu 205 jízd, při
odvozu vysušených kalů 55 jízd.

B.II.4. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Biologickou rozmanitostí (biodiverzitou) se rozumí variabilita všech žijících organismů
ekosystémů a ekologických komplexů a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi
druhy i mezi ekosystémy. Představuje pestrost ekosystémů, druhů a genů na určitém
stanovišti, rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.
Navržená solární sušárna kalů představuje výstavbu nového antropogenního prvku
na hranici mezi zastavěným územím města a volnou krajinou, v tomto případě velkoplošným zvláště chráněným územím.
Charakterem záměr odpovídá stávajícímu využití území a zásah do krajinného systému bude představovat pouze v lokálním měřítku. 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.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. REZIDUA A EMISE
VÝSTAVBA
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. Tato
etapa prací bude časově omezená a přesný odhad pohybů automobilů je v současné
fázi přípravy záměru těžko odhadnutelný.
Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno přechodně během stavebních prací na
ploše stavby (vlastní staveniště, přibližně 0,5 ha) tuhými znečišťujícími látkami (prachem). Tyto krátkodobé negativní dopady na prostředí budou eliminovány na minimum vhodnou organizací práce a čištěním vozidel, komunikací, zpevněných ploch.
Plošné emise z tohoto zdroje znečištění budou nahodilé, závislé zejména na klimatických poměrech a jejich množství nelze v současné fázi přípravy stavby zcela přesně
určit.

PROVOZ
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 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.
Podle garance dodavatele zařízení jsou maximální vypouštěné koncentrace škodlivin
na výstupu následující:
Tabulka B.7.: Maximální vypouštěné koncentrace emisí pachových látek
Látka
Amoniak
Sírovodík
Merkaptany
Odorové jednotky

Jednotka

Koncentrace

mg.m-3

5,0
1,0
0,1
˂ 50

mg.m-3
mg.m-3
-
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Liniovým zdrojem znečištění za provozu ČOV bude silniční doprava a dopravní a
mechanizační prostředky zajišťující její provoz. Předpokládaná četnost pojezdů a typy
dopravních prostředků byla stanovena odborným odhadem v kapitole B.II.4. Znečištění ovzduší způsobuje prašnost vznikající průjezdem vozidel po znečištěné komunikaci a emise škodlivin z automobilů. Znečištění způsobené automobilovým provozem
bude rovněž přímo závislé na dodržování zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
Nový liniový zdroj znečišťování ovzduší v souvislosti s provozem solární sušárny kalů
nevznikne. Frekvence automobilové dopravy zajišťující provoz ČOV – dovoz odpadních vod, zásobování a odvoz odpadů, dopravu zaměstnanců a návštěvníků osobními
automobily zůstane na stejné úrovni, jaký byl před zahájením stavby. Naopak dojde
ke snížení emisí z dopravy v důsledku menšího objemu odvážených vysušených kalů.

Emise z dopravy
Pro orientační výpočet množství znečišťujících látek produkovaných v souvislosti s
realizací terénních úprav a provozem lyžařského areálu byly použity emisní faktory
stanovené programem MEFA.
Tabulka č. B.8.: Emisní faktory z automobilové dopravy (výp. rok 2022, EURO 5)
Druh vozidla

Osobní

Lehké
nákladní

Těžké
nákladní

Sklon
(%)

Palivo

Benzín

Rychlost
(km/h)

1

Diesel

Diesel

Nox (g/km)
CO (g/km)
PM10 (g/km)
Benzo(a)pyren
(μg/km)
Nox (g/km)
CO (g/km)
PM10 (g/km)
Benzo(a)pyren
(μg/km)
Nox (g/km)
CO (g/km)
PM10 (g/km)
Benzo
(a)pyren(μg/km)

50

1

40

1

Škodlivina

30

Emisní faktor
(g/km)
0,1385
0,3662
0,0193
6,6484
0,3687
0,3279
0,0369
16,8781
1,0038
2,2705
0,1309
18,1282

Délka jízd osobních a nákladních automobilů zajíždějících k ČOV Litovel je pro stanovení přibližné emisní zátěže území uvažována 7,0 km, což je dvojnásobná vzdálenost
průjezdu městem. Jedná se o průměrnou vzdálenost jízd zastavěným územím města
Litovel ze všech směrů příjezdových komunikací.
Tabulka č. B.9.: Emisní zátěž z dopravy
Druh vozidla
Osobní vlastní
Dodávkový
automobil vlastní

Počet
jízd
za rok

Délka jízd
(km/rok)

NOx

Emise
(kg/rok)
CO
PM 10

P(a)B

3276

22932

3,18

8,40

0,44

0,15

728

5096

1,88

1,67

0,19

0,09
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Druh vozidla
Kontejnerové
vozidlo vlastní
Traktor s fekálním
přívěsem vlastní
Fekální vozy cizí
CELKEM

Počet
jízd
za rok
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Délka jízd
(km/rok)

NOx

Emise
(kg/rok)
CO
PM 10

P(a)B

1092

7644

2,82

2,51

0,28

0,13

364

2548

2,56

5,79

0,33

0,05

1040

7280

7,31
17,75

16,53
34,90

0,95
2,19

0,13
0,55

V souvislosti s provozem dopravních prostředků používaných pro zajištění provozu čistírny odpadních vod Litovel činí znečištění ovzduší podél příjezdových komunikací vedoucích zastavěným územím města celkem 17,75 kg NOX, 34,90 kg CO,
0,55 kg benzo(a)pyrenu a 2,19 kg tuhých částic PM10 ročně. V uvedených množstvích
nejsou započítány emise z prostředků využívaných nahodile k dopravě obsluhy při
revizích, opravách či v případě mimořádné situace.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
VÝSTAVBA
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody na staveništi nebudou vznikat. Pracovníci budou využívat
stávající zázemí čistírny odpadních vod nebo mobilní hygienická zařízení, jejichž obsah bude dle potřeby likvidován na ČOV.
Na staveništi nebude prováděno mytí vozidel, očista bude podle potřeby zajištěna
pouze mechanicky. Za nepříznivého počasí zajistí dodavatel stavby očistu veřejných
komunikací. Voda z cisterny k tomu použitá bude vsakovat do terénu podél komunikací.

Technologické vody
Při realizaci nové výstavby nedojde ke vzniku odpadních technologických vod.

Srážkové vody
Srážkové vody na staveništi nebudou znečištěny a nebude se tedy jednat o odpadní
vody. Budou vsakovat do volného terénu. Zvýšení odtoku srážkových vod v místech
prováděných zemních prací v důsledku obnažení terénu bude pouze dočasné, do doby
pokrytí narušených míst novou vegetací. Na obnažených a zpevněných plochách bude
koeficient odtoku vyšší než na neupraveném povrchu, zvýšený povrchový odtok
z těchto ploch však bude vsakovat do okolních pozemků. V průběhu výstavby bude v
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případě potřeby provedeno vyčerpání srážkových vod ze stavebních jam. Jelikož výkopy nebudou znečištěny, čerpané vody budou vypouštěny na okolní pozemky.

PROVOZ
Splaškové vody nebudou v souvislosti s provozem solární sušárny produkovány, objekt není vybaven sociálním zařízením. Zaměstnaci budou využívat stávající hygienické zázemí čistírny odpadních vod.
Provor sušárny kalů nebude produkovat žádné odpadní vody technologické. Voda
z kalů bude odpařována do ovzduší.
Srážkové vody z nových komunikací a zpevněných ploch, jejichž celková činí 1 418
m2, budou svedeny uličními vpustmi do stávající kanalizace ČOV, zbývající vody budou svedeny na terén. Obslužná cesta bude mít navržený příčný sklon jednostranný
2,5 %. Srážkové vody ze střech sušáren budou svedeny odvodňovacími žlaby a střešními svody napojenými rovněž na stávající dešťovou kanalizaci areálu čistírny odpadních vod.

B.III.3. ODPADY
Odpady budou vznikat při provádění stavebních prací i při vlastním provozu solární
sušárny kalů. Původce odpadů je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinen
vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií a zabezpečit je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
Všechny odpady musí být zařazeny do kategorií a druhů odpadů podle vyhlášky č.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Rovněž je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
prováděcích vyhlášek, které dosud k novému zákonu o odpadech nebyly vydány. Odpady budou přednostně nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování. Pokud další využití odpadu není dostupné, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace nebezpečných odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými druhy odpadů.

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ OBJEKTŮ
Tabulka B.10.: Odpady vznikající při realizaci záměru
Kód

Název druhu odpadu

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezp. látky
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky
neuvedené pod č. 08 01 11

Kategorie

Nakládání s odpadem

N

Shromažďování v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti, předání
oprávněné osobě

O

Předání oprávněné osobě - skládka
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Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené
pod číslem 08 04 09
Papírové nebo lepenkové
15 01 01
obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 06 Směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační
materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurče15 02 02*
ných), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel, tašek
17 01 07
a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
Asfaltové směsi obsahující
17 03 01
dehet
Asfaltové směsi neuvedené
17 03 02 pod číslem 17 03 01 (bez
příměsí dehtu)
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17
17 04 11
04 10
Zemina a kamení neuve17 05 04
dené pod č. 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
17 09 04
čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Biologicky rozložitelný od20 02 01
pad
20 03 01 Směsný komunální odpad

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

08 04 10

O
O
O
O
O
O

N

Předání oprávněné osobě recyklace, skládka

Shromažďování v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti, předání
oprávněné osobě

O
O
Předání oprávněné osobě – recyklace
O
O
O
O

Předání oprávněné osobě recyklace, skládka

N

Předání oprávněné osobě skládka

O

Předání oprávněné osobě Recyklace, skládka

O
O
O
O

Zemní val, skládka

O

Předání oprávněné osobě recyklace, skládka, zemní val

O
O

Předání oprávněné osobě Kompostárna, výtopna
Předání oprávněné osobě - svoz

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad)
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.).
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Nakládání s odpady bude do udělení kolaudačního souhlasu povinností dodavatele
stavby, po ní bude za veškeré odpady zodpovědný původce, to znamená investor
(provozovatel).

ODPADY VZNIKAJÍCÍ ZA PROVOZU ZÁMĚRU
V současné době vznikají při provozu čistírny odpadních vod následující odpady (stav
2019):
Tabulka B.11.: Odpady vznikající při provozu záměru a způsob jejich zneškodňování
Kód

Název odpadu
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo
150110
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační
materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže ne150202 určených), čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Kategorie

Množství

Nakládání

N

0,028

Předání jiné oprávněné
osobě – Nature, s.r.o.

N

0,088

Předání jiné oprávněné
osobě – Nature, s.r.o.

170203 Plasty

O

0,200 t

190801 Shrabky z česlí

O

73,020

190802 Odpady z lapáků písku

O

27,780

O

2045,610

O

0,663 t

190805

Kaly z čištění komunálních
odpadních vod

200301 Směsný komunální odpad

Předání jiné oprávněné
osobě – EKO - UNIMED
s.r.o.
Předání jiné oprávněné
osobě – Nature, s.r.o.,
EKO - UNIMED s.r.o.
Předání jiné oprávněné
osobě – EKO - UNIMED
s.r.o.
Předání jiné oprávněné
osobě – Zemědělské družstvo Výšovice
Předání jiné oprávněné
osobě – FCC Prostějov,
s.r.o.

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad)
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 vysušení kal v objemu cca 540 t. Bude se jednat navíc o upravený,
hygienizovaný kal, což je předpokladem pro jeho další použití.
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Tabulka B.12.: Údaje o složení kalu z ČOV Litovel 2019

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI HAVÁRII
V rámci sušárny kalů by mohlo ke vzniku odpadů při havárii dojít v případě úniku
látek využívaných k zabezpečení provozu nebo při provozování dopravy v případě
havárie dopravního prostředku a úniku ropných látek z palivové nebo hydraulické
soustavy stroje do půdy a podzemních vod. Tyto látky způsobující havárii, popřípadě
asanovanou znečištěnou zeminu, lze zařadit mezi odpad s kódem 08 01 - odpady z
výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků, respektive s
kódem 13 - odpady olejů a odpady kapalných paliv, které jsou vesměs charakterizovány jako odpady nebezpečné.
Specifická situace spojená se vznikem nepředvídatelných odpadů by vznikla rovněž v
případě požáru zařízení nebo provozních objektů.
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Havarijní situace je třeba řešit a odpady likvidovat podle konkrétních podmínek v
souladu s provozním řádem a s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. V této
právní normě jsou stanoveny povinnosti při havárii a ohrožení jakosti povrchových a
podzemních vod.

ODPADY, KTERÉ VZNIKNOU PŘI ODSTRANĚNÍ STAVBY
Specifikace odpadů vznikajících po ukončení provozu záměru a při odstranění staveb
není blíže rozvedena, protože se bude řídit v té době platnou legislativou. Lze předpokládat, že se bude jednat především o odpady v současnosti zařazené do skupiny
17 - stavební a demoliční odpady.

B.III.4. OSTATNÍ
B.III.4.1 HLUK A VIBRACE
HLUK
Stavební objekty záměru jsou situovány mimo souvislou zástavbu obce. Z hlediska
posuzování stínících účinků akustických překážek na šíření hlukové emise lze terén
území navrhovaného k umístění stavby charakterizovat jako rovinný, šíření hluku
brání porosty dřevinné vegetace, které obklopují čistírnu odpadních vod ze všech
stran.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví definuje chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §
30 odst. 3 rozumí nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s
výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních stanovišť. Rekreací se rozumí i pobyt na pozemku náležejícímu k bytovému nebo rodinnému domu.
Chráněným venkovním prostorem stavby se pak rozumí venkovní prostor do vzdálenosti 2 m od bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a
pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb.
Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku z provozu objektů se
zdroji hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor ostatních
staveb stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku v těchto hodnotách:
LAeq, 8hodin
LAeq, 1 hodina

= 50 dB v denní době od 6,00 do 22,00 hodin
= 40 dB v denní době od 22,00 do 6,00 hodin.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby a 1 nejhlučnější hodinu noční doby.
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ZDROJE HLUKU
Zdroje liniové
Současný stav
V současné době je liniovým zdrojem hluku především doprava po příjezdové komunikaci k ČOV po ulici Pavlínka. Po ulici přijíždějí prakticky pouze vozidla směřující do
ČOV nebo sousedního dřevařského podniku.

Období výstavby
V období výstavby bude liniovým zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na příjezdových a obslužných komunikacích zajišťující stavební materiál a
technologické komponenty pro realizaci stavebních objektů. V současné fázi přípravy
stavby nejsou známy přesné objemy prací a celková množství stavebních materiálů,
a proto nelze určit počet dopravních prostředků a frekvenci jejich pohybu.

Cílový stav
Liniovým zdrojem hluku v areálu po výstavbě solární sušárny bude automobilová
doprava, jejíž frekvence bude nižší než v současnosti z důvodu menšího objemu odvodněného kalu odváženého z ČOV k využití či likvidaci.
Provoz čistírny v současnosti zajišťují firemní vozidla a mechanismy: traktor, který
slouží k odvozu kalů a odpadních vod fekálním přívěsem nebo odvozu odvodněných
kalů na vlečce. Dále je využíváno kontejnerové vozidlo Mitsubishi FUSO, dodávkové
vozidlo Renault a osobní automobily Peugeot a Dacia. Celkový nájezd těchto vozidel
činí za rok přibližně 40 000 km. Zaměstnanci dojíždí 4 osobními vozy. Dále na ČOV
dováží soukromé firmy odpadní vody fekálními vozy – v průměru 4 x za den. Další
nároky na dopravu související s provozem areálu představují méně četné nebo nahodilé jízdy jako je svoz odpadů, doprava související s údržbou, kontrolou apod.
Po výstavbě a zprovoznění solární sušárny kalů nedojde k navýšení dopravní zátěže.
V důsledku menšího objemu odváženého vysušeného kalu dojde naopak ke snížení
počtu jízd dopravních prostředků pro odvoz kalů přibližně o 73 %. Při průměrném
nákladu kalů 10 t na vlečce činí současný počet jízd při jejich odvozu 205 jízd, při
odvozu vysušených kalů 55 jízd.

Zdroje bodové
Současný stav
V současné době představují bodové zdroje hluku v čistírně odpadních vod dvě ponorná a dvě šneková čerpadla ve vstupní čerpací stanici, vrtulová míchadla a dvě
ponorná kalová čerpadla ve dvou oběhových aktivačních nádržích, čerpadla vratného
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kalu, míchadla a čerpadla kalové vody v uskladňovacích nádržích a 6 ks dmychadel
aeračního systému. Soubor bodových zdrojů provozovaných v rámci areálu ČOV se
bude chovat jako plošný zdroj hluku. Jedná se o tichá zařízení s nízkými hladinami
akustického tlaku.

Období výstavby
Bodové zdroje hluku nebudou v době stavby instalovány. Plocha staveniště se bude
chovat jako plošný zdroj hluku.

Cílový stav
Stávající zdroje hluku budou provozovány nadále, dalším zdrojem budou čerpadla z
haly odvodnění do jednotlivých hal sušárny, v halách zařízení na obracení a transport
kalu. Systém provzdušňování kalu bude zajištěn pomocí axiálních ventilátorů instalovaných uvnitř sušárny za účelem zvýšení odpařování. Ventilátory jsou axiální ventilátory s vysoce výkonným rotorem, umožňující vysoký průtok vzduchu při nízkém
příkonu a jsou orientovány v úhlu 15°-60° směrem dolů na kal. Ventilátory jsou vyrobeny z hliníku s ochranou proti korozi a lze je používat i při teplotách nad 50° C.
Systém provzdušňování haly bude zajištěn pomocí axiálních ventilátorů instalovaných ve štítu sušárny za účelem výměny vlhkého vnitřního vzduchu se suchým okolním vzduchem. Ventilátory jsou axiální ventilátory s vysoce výkonným rotorem,
umožňující vysoký průtok vzduchu při nízkém příkonu. Ventilátory mají průměr 1000
mm. Ventilátory jsou vyrobeny z hliníku s ochranou proti korozi a lze je používat i při
teplotách nad 50° C. Na druhém štítu sušárny bude instalována klapka s pohonem
pro automatické otevírání a zavírání za účelem výměny vzduchu. Klapka a ventilátor
pro výměnu vzduchu fungují společně. Hlučnost ventilátoru ve vzdálenosti 3 m činí
78 dB(A).
Soubor bodových zdrojů hluku v rámci areálu ČOV lze považovat za plošný zdroj
hluku.

Zdroje plošné
Současný stav
Plošný zdroj hlukových emisí v současnosti představují stávající parkoviště. Jejich
provoz bezpečně splňuje hygienické limity akustického tlaku.

Období výstavby
Plošným zdrojem hluku bude plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způsoben
provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními
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materiály a komponenty technologického zařízení po ploše staveniště. Hlučnost použitých stavebních a montážních technologií se pohybuje v rozmezí mezi 80 – 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70 – 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době.
Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich
současném provozu a místě jejich působení. Tento zdroj hluku bude dočasný.

Cílový stav
Za provozu budou plošným zdrojem hluku parkoviště osobních automobilů. Také soubor bodových zdrojů hluku v rámci areálu ČOV lze považovat za plošný zdroj hluku.

VIBRACE
Při výstavbě stavebních objektů může být stavba zdrojem časově omezených a nepravidelně rozdělených vibrací nízkých hladin způsobených záchvěvy a otřesy mechanizace při montážních pracích.
Za provozu nebude stavba využívat zařízení, která by způsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené hygienické limity legislativně stanovené
pro ochranu veřejného zdraví nebo pro zajištění stability a trvanlivosti stavebních
objektů.

ELEKTROMAGNETICKÉ A JINÉ ZÁŘENÍ
Zdroji elektromagnetického záření mohou být běžná elektrická zařízení používaná při
výstavbě a provozu záměru nebo vedení VN a NN. Velikost tohoto záření bude v rámci
běžných hodnot a nebude zasahovat do okolí. Během realizace stavby ani za provozu
centra nebude vznikat ionizující záření.

ZÁPACH
Vliv vlastního provozu solární sušárny na ovzduší je minimalizován. Vlastní proces
sušení probíhá přirozeným odparem vody z kalu.
Tabulka 13: Maximální vypouštěné koncentrace emisí pachových látek
Látka
Amoniak
Sírovodík
Merkaptany
Odorové jednotky

Jednotka

Koncentrace

mg.m-3
mg.m-3
mg.m-3
-

5,0
1,0
0,1
˂ 50
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SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Nová významná světelná kontaminace prostředí nevznikne, sušárna bude opatřena
běžným vnitřním osvětlením. V nočních hodinách nebude solární sušárna osvětlena.

B.III.5.

RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK
A TECHNOLOGIÍ

Havarijní stav při realizaci záměru a při vlastním provozu může vzniknout v těchto
případech:
- Při požáru zařízení a objektů,
- při havárii dopravního prostředku,
- při úniku závadných látek.
Jiné nepředvídané okolnosti nepředstavují s ohledem na charakter činnosti ani na
umístění objektů zvýšená rizika.
Důsledky případných havárií mohou představovat potenciální riziko pro podzemní a
povrchovou vodu, ovzduší, půdu, popřípadě obyvatele přilehlých částí obce. Charakter stavby a provozované činnosti však nepředstavují rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí ani zdraví obyvatelstva.

RIZIKO POŽÁRU
Z hlediska požární bezpečnosti bude stavba splňovat podmínky vyhlášky 246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb a souvisejících norem podskupiny ČSN 73 08.. .
S ohledem na charakter záměru lze riziko požáru předpokládat na technologickém
vybavení objektů, na elektroinstalacích, při vážnější havárii dopravního prostředku,
při nerespektováním protipožárních předpisů v kterémkoliv prostoru objektu či svévolně.
K ohrožení životního prostředí v případě požáru může dojít při znečištění jeho složek
toxickými plyny vznikajícími při hoření a v důsledku nedostatku přístupu vzduchu a
nadměrného množství oxidu uhličitého při hašení, kdy ve zplodinách hoření vznikají
škodliviny vázané na dusík.
Vznik požáru je možné eliminovat instalovanou technologií, pravidelnými revizemi
instalací a provozu, systematickým respektováním a dodržováním příslušných norem
a omezením manipulace s pohonnými nebo jinými hořlavými látkami. Preventivní
ochrana před požárem, následná opatření po vzniku havárie i další otázky týkající se
požární ochrany budou obsaženy v provozním řádu objektu. Všechny prostory musí
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být vybaveny přenosnými hasicími přístroji v počtu a provedení daném platnou legislativou.

RIZIKO HAVÁRIE DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Případné havárii dopravního prostředku nelze nikdy zcela zabránit, neboť závisí především na ukázněnosti řidičů a technickém stavu vozidel. Pokud k havárii dojde,
účastníci nehody či její svědkové se řídí všeobecně platnými právními normami na
úseku provozu na veřejných komunikacích, popřípadě pokyny přivolané policie, hasičského záchranného sboru a záchranné zdravotní služby.

RIZIKO ÚNIKU ZÁVADNÝCH LÁTEK
K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení půdy či podzemních
a povrchových vod (ropných a jiných toxických látek využívaných pro provoz objektů), může dojít v případě nedbalosti při manipulaci s nimi v rámci stavebních prací
i při vlastním provozu a souvisejícími činnostmi. K jejich úniku může dojít při dopravní
nehodě nebo úniku z mechanizačních prostředků, při skladování závadných látek, a
nebezpečných odpadů nebo při údržbě strojů a zařízení.
Při průniku toxických látek do podzemních vod by mohlo dojít k jejich kontaminaci a
dočasnému znehodnocení. Tato možnost je ovšem vzhledem ke zpevněným plochám,
které pokrývají celý areál málo pravděpodobná a konkrétní dopady možných úniků
by nedosáhly závažnějších rozměrů vzhledem k poloze areálu a zdrojů vody. Při úniku
závadných a nebezpečných látek je nutno učinit bezodkladná opatření zabraňující
jejich vniknutí do kanalizace a vodního toku Morava.
Nejúčinnější prevencí se jeví naprostá technologická kázeň a dodržování ustanovení
provozního a havarijního řádu a technických a právních norem.
Činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků toxických látek (použití sorpčního
prostředku, uložení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.) budou stanoveny v provozních řádech objektů.
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
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.
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ČÁST C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST
C.1.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Záměr je situován v nivním a vodním nadregionálním biocentru NRBC 14 Ramena
řeky Moravy rozkládajícím se jihovýchodně od města Litovle. Severozápadně od
města ve vzdálenosti cca 2,3 km, se nalézá další prvek ÚSES nejvyšší kategorie –
nadregionální biocentrum NRBC 13 Vrapač – Doubrava (mezofilní hájové, nivní). Obě
nadregionální biocentra jsou spojena nivním a vodním nadregionálním biokoridorem,
jehož osy procházejí přes město Litovel korytem řeky Moravy a koryty jejích dalších
ramen – Dušní Moravou, Papírenskou vodou, Muzejní vodou a Malou vodou.
Regionální prvky ÚSES jsou v oblasti západně od místa stavby zastoupeny mezofilním
hájovým a nivním regionálním biocentrem č. 269 Třesín (6 km západně od staveniště), ze kterého vede směrem k jihu mezofilní hájový regionální biokoridor RK 1427
k mezofilnímu hájovému regionálnímu biocentru č. 1959 Pod Šuminou. Východně od
stavby vychází z nadregionálního biocentra č. 14 Ramena řeky Moravy k severu vodní
nivní regionální biokoridor RK 909, který vede k nivnímu regionálnímu biocentru č.
1811 Na Oskavě a dále k severu.
Lokální úroveň územního systému ekologické stability zastupuje v blízkosti stavby
lokálním lesním a nivním biokoridorem LBK 20, který se nalézá přibližně 200 m západně od čistírny odpadních vod, lokální nivní a vodní biokoridor LBK 19 vedoucí
z NRBC 14 Ramena řeky Moravy západním směrem kolem Třídvorky cca 500 m severozápadně od místa stavby nebo nivní a vodní LBC U Pavlínky a nivní a vodní LBC
Na rybnících 650 m, resp. 1100 m západně od ČOV.

C.1.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Část pozemků, na kterých se stavba nalézá, se nachází ve zvláště chráněném území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – v chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví, ve II. zóně odstupňované ochrany přírody.
Velkoplošné zvláště chráněné území – chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena dne 15. listopadu 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí
ČR č. 464/1990 Sb. v údolní nivě řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Výměra
CHKO Litovelské Pomoraví činí 9 329,6773 ha. Z celkové rozlohy zaujímají lesy 56
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%, zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5 %), vodní plochy 8 % a ostatní a zastavěné pozemky 9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v
Olomouci) do 345 m n. m. (Jelení vrch).
Nejcennější části území jsou chráněny v 28 maloplošných zvláště chráněných územích – 2 národních přírodních rezervacích (Vrapač, Ramena řeky Moravy), 1 národní
přírodní památce (Třesín), 13 přírodních rezervacích (Bradlec, Doubrava, Hejtmanka,
Chomoutovské jezero, Kačení louka, Kenický, Litovelské luhy, Moravičanské jezero,
Novozámecké louky, Panenský les, Plané loučky, Templ, U spálené) a 12 přírodních
památkách (Bázlerova pískovna, Častava, Daliboř, Hvězda, Kurfürstovo rameno, Malá
Voda, Třesín, U přejezdu, U Zámecké Moravy, U senné cesty, V Boukalovém, Za
mlýnem).
Jádro CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční
delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i
periodicky průtočných říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů,
vlhkých nivních luk a mokřadů. Do Litovelského Pomoraví patří také krasové území
vrchu Třesín se známými a veřejnosti zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava.
Lužní lesy dnes patří nejen u nás mezi ohrožené typy vegetace. Posledním územím
plošně rozsáhlého lužního lesa s dosud nenarušenou přirozenou dynamikou řeky je v
rámci ČR právě Litovelské Pomoraví. Díky citlivému přístupu našich předků ke krajině
se v Pomoraví zachovalo na malém území poměrně velké množství přírodních hodnot.
Z důvodu zachovalosti a druhového bohatství lužních lesů s bezprostřední vazbou na
přirozený říční tok se řadí k unikátním krajinám v evropském měřítku. Cílem Správy
CHKO Litovelské Pomoraví je především zachovat harmonický charakter krajiny nivy
řeky Moravy a postupně zlepšovat její nenahraditelné ekologické funkce.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je přírodní rezervace Litovelské
luhy (souvislý lesní komplex s bohatým bylinným podrostem a výskytem vzácných
druhů korýšů), která se nalézá východně od místa stavby ve vzdálenosti 400 m.
V místě stavby ani nejbližším okolí se nenalézá žádný památný strom chráněný dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Velkoplošné zvláště chráněné území bude výstavbou sušírny přímo dotčeno, maloplošná zvláště chráněná území ani památné stromy nemohou být realizací záměru
nijak ovlivněny.

C.1.3. ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000

Část pozemků, na kterých se stavba nalézá, se nachází v území chráněném v rámci
soustavy Natura 2000 – v evropsky významné lokalitě EVL CZ0714073 Litovelské
Pomoraví a současně v ptačí oblasti PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví.
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EVL CZ0714073 a PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví mají podobnou polohu a nachází se severozápadně od města Olomouc a sledují tok řeky Moravy nad Moravičany.
Z velké části se rovněž kryje s CHKO Litovelské Pomoraví

EVL CZ0714073 LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Rozloha: 9458,5647 ha
Charakteristika území:
Území se nachází v centrální části Hornomoravského úvalu (tzv. Středomoravská
niva) a jižní část Mohelnické brázdy, oblast podél řeky Moravy. Jihovýchodní část,
která kopíruje hranici CHKO Litovelské Pomoraví, tvoří komplex lužních lesů obklopující řeku Moravu s bočními rameny mezi městem Litovel a obcí Horka nad Moravou
doplněný navazujícími nivními loukami a mokřadními společenstvy. Od města Litovle
pokračuje lokalita severozápadním směrem opět v hranicích CHKO Litovelské Pomoraví, která zde zahrnuje lužní lesy a rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů
rozkládající se od Litovle až po Úsov a Mohelnici. Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita
bezlesou krajinu při toku Moravy až po obce Rájec a Leština.
Podloží tvoří spodnokarbonské (kulmské) břidlice přecházející v oligomiktní slepence
a karbonské vápnité pískovce, střídané prachovci a drobami. V podloží lužní části jsou
kvartérní štěrkopísky, překryté holocénními hlínami a fluvizeměmi. V oblasti Třesínského prahu vystupuje na povrch jinak v sedimentech ponořená kra devonských vápenců.
Reliéfem je plochá údolní niva s projevy anastomózní říční sítě modelovaná pravidelnými povodněmi je tvořená hlavním tokem řeky Moravy a řadou bočních ramen a
přítoků. Zde se nadmořská výška pohybuje od 270 (u obce Leština) do 213 m n. m.
(u Olomouce). Jedná se o jedinečnou ukázku přirozené aluviální krajiny v jinak převážně intenzivně zemědělsky využívaném Hornomoravském úvalu. Zahrnuje lužní
lesy, nivní louky a z důvodů arondace hranic i nezbytnou část polností.
Území Litovelského Pomoraví je unikátní bohatým výskytem lužních lesů – zejména
tvrdých luhů, ale i měkkých luhů a jasanových olšin. Lesy tvrdého luhu jsou na většině území velmi dobře zachovalé, s vysokou druhovou diverzitou a s charakteristickým střídáním bylinných aspektů. Typické je bylinné patro jarního aspektu s druhy
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), zapalice
žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka
plná (C. solida) atd. Ze vzácnějších rostlin se zde vyskytuje např. kruštík polabský
(Epipactis albensis) a kruštík modrofialový (E. purpurata). Velmi cenné jsou porosty
měkkého luhu, které jsou stanovištěm populace topolu černého (Populus nigra) či
vrby bílé (Salix alba).
Velmi pestré je zastoupení nelesních biotopů převážně mokřadního charakteru, které
hostí rozmanitá rostlinná i živočišná společenstva. Z významnějších druhů rostlin se
zde můžeme setkat např. s žebratkou bahenní (Hottonia palustris), bublinatkou jižní
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(Utricularia australis), šmelem okoličnatým (Butomus umbellatus), bazanovcem kytkokvětým (Lysimachia thyrsiflora) či pryskyřníkem velkým (Ranunculus lingua).
Místy se zachovaly také typické nivní psárkové louky či bezkolencové louky s významnými druhy pryšcem kosmatým (Euphorbia villosa), sítinou tmavou (Juncus
atratus), kosatcem sibiřským (Iris sibirica), žluťuchou lesklou (Thalictrum lucidum),
rozrazilem dlouholistým (Pseudolysimachion maritimum), violkou slatinnou (Viola
stagnina) a dalšími. Na sušších plochách se vyskytují také mezofilní ovsíkové louky,
zpravidla bez vzácnějších druhů rostlin, vzácně např. i s výskytem zvonečníku hlavatého (Phyteuma orbiculare), mochny bílé (Potentilla alba) či jehlice rolní (Ononis arvensis).
Území je velmi hodnotné i po stránce zoologické. Množství lesních periodických tůní
podmiňuje hojný výskyt kriticky ohrožených korýšů žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Z bezobratlých je nutno ještě zmínit
alespoň 2 druhy motýlů tvořících předměty ochrany EVL - modráska bahenního (Maculinea nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). V rámci vážek je
významný např. výskyt populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), obývající
zachovalé říční toky. V PR Plané loučky je jedna z mála lokalit plže svinutce tenkého
(Anisus vorticulus) - kriticky ohroženého druhu v rámci ČR.
Do území byl na počátku 90. let 20. století vysazen bobr evropský (Castor fiber),
jehož populace se zde úspěšně rozvinula. Z dalších vzácných savců je nutno zmínit
vydru říční (Lutra lutra), jejíž nepříliš početná, ale stálá populace migračně spojuje
populaci v Beskydech a na Českomoravské vrchovině.
V území je předmětem ochrany šest stanovišť, které se dělí na celkem devět biotopů
a dále devět druhů rostlina živočichů.

Biotopy – předměty ochrany v EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví
-

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky

-

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

-

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
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9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L3.2 Polonské dubohabřiny

-

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
L2.4 Měkké luhy nížinných řek

-

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty

Druhy – předměty ochrany v EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví
-

bobr evropský (Castor fiber)
čolek velký (Triturus cristatus)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
ohniváček černočerný (Lycaena dispar)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
vydra říční (Lutra lutra)

PO CZ0711018 LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Většina charakteristik se vzhledem k vysokému stupni překryvu shoduje s popisem
EVL Litovelské Pomoraví, a proto zde tento text není uveden.
Rozloha: 9318,6627 ha

Poloha:
Území se nachází na střední Moravě a je totožné s CHKO Litovelské Pomoraví, kterou
tvoří 3-8 km široký a 27 km dlouhý pruh nivy přirozeně meandrující řeky Moravy.
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Rozkládá se mezi obcemi Mohelnice, Mladeč, Horka nad Moravou, Olomouc a Červenka.
Předměty ochrany PO CZ0711018 - Litovelské Pomoraví
-

ledňáček říční (Alcedo atthis)
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody, AOPK ČR, regionálním pracovištěm
Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví č.j.: S/773/OM/19775/OM/19 ze dne 18. 3. 2019 nebyl významný vliv záměru na lokality soustavy
Natura 2000 vyloučen.

C.1.4. ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ
V území stavby ani v jeho okolí není přírodní park vyhlášen.
Hranice nejbližšího přírodního parku – Přírodního parku Terezské údolí – prochází
jihozápadně od staveniště ve vzdálenosti přibližně 12 km. Území přírodního parku je
oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, že nemůže být nijak
ovlivněno.

C.1.5. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Významné krajinné prvky jsou definovány v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří vzhled nebo přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní
toky, jezera, údolní nivy a části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek.
Registrované významné krajinné prvky se v místě stavby nenalézají, z VKP stanovených zákonem bude dotčen les – lesní pozemek parc.č. 856/2 v k.ú. Litovel, v blízkosti stavby se nalézá VKP vodní tok – řeka Morava protékající přibližně 120 m jižně
od navržené sušárny kalů.

C.I.6. ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Místo stavby není místem s historickým či kulturním významem. Na jeho ploše není
evidována žádná nemovitá kulturní památka, místo se nevyznačuje historickou, kulturní či jinou osobitostí a nemovitosti nemají vazby na historické události.
V katastrálním území Litovel je Národním památkovým ústavem evidováno 31 nemovitých kulturních památek, žádná z nich se však nenalézá v blízkosti navržené
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stavby. Lidová církevní architektura je reprezentována kříži a božími muky situovanými mimo obce v krajině, se stavbou však žádná nekoliduje. Nejblíže místu stavby
se nalézá kulturní památka rejst. č. ÚSKP 28882/8-3136 - gymnasium Jana Opletala
na Opletalově ulici, vzdálená přibližně 1 km jihozápadně, kulturní památka rejst. č.
ÚSKP 14560/8-1863 – altán ve Smetanových sadech vzdálený rovněž přibližně 1 km
jihozápadně nebo boží muka na ulici Nové (400 m západně) a u mostu přes Moravu
na ulici Pavlínka (700 m západně).
Ve Státním archeologickém seznamu ČR není v místě stavby evidováno území s archeologickými nálezy. V k.ú. Litovel mimo území stavby jdou evidována 4 území s
archeologickými nálezy I. kategorie (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů) – Litovel - Staré město, Litovel Městská památková zóna, Litovel - Uničovské předměstí 2 a Litovel - Uničovské předměstí 3 a 1 území s archeologickými nálezy II. kategorie - pásmo (území s důvodně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů). Území s archeologickými nálezy
leží přibližně 1 km západně od místa stavby.
Archeologické nálezy na dotčených pozemcích ani v jejich blízkém okolí při skrývkách
a výkopech prováděných při realizaci stávajících staveb nebo v rámci průzkumů nebyly zaznamenány.

C.1.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Posuzovaný záměr je umístěn na okraji zastavěného území města Litovel. Při současném počtu obyvatel města 9 738 osob a celkové výměře pozemků ve správním
území města 4 640 ha činí hustota zalidnění 210 obyvatel na 1 km2. Tento údaj svědčí
o skutečnosti, že zájmové území města má nadprůměrnou hustotu obyvatelstva (v
celé ČR 131 obyvatel/km2).

C.1.8. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Navržená solární sušárna kalů se nalézá ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod,
na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, jeden dotčený pozemek je veden jako „lesní pozemek“.
Z charakteru území je patrné, že nelze předpokládat jejich neúnosné zatížení – plochy jsou v souladu se zájmy územního plánování a jsou i budou využívány k účelu,
ke kterému jsou určeny.

C.I.9. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Nejblíže místu stavby je v Systému evidence starých ekologických zátěží, který byl
zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, evidována jako ekologická zátěž transformátorová distribuční stanice (levý břeh řeky Moravy cca 400 m pod jezem v západní
části Litovle, cca 2 km západně od ČOV) s nadpozaďovou, ale nízkou kontaminací,
Litovelská cukrovarna, a.s. na ulici Loštické v severozápadní části Litovle cca 1,8 km

 Strana 50

ČOV LITOVEL,
SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

od staveniště nebo PAPCEL, a.s. v severní části Litovle na ulici Uničovské 1,6 km
severozápadně od místa stavby bez nadpozaďové kontaminace.
Charakter potenciálně kontaminovaných míst a jejich vzdálenost od místa záměru
vylučuje vzájemné ovlivňování.

C.I.10. EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Charakter dotčeného území a vztahy v něm se nevymykají obecně chápanému normálu na plochách podobného charakteru a nelze je považovat z žádného hlediska za
extrémní. Všechny tzv. možné extrémní jevy, které se zde mohou v porovnání
s ostatním územím vyskytovat, souvisí především s klimatickými podmínkami (např.
vítr, sněhová pokrývka, námraza).

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.2.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
Zájmové území se podle klimatické rajonizace nachází v teplé oblasti T-2 (Quitt, E.
1971). Tu charakterizuje dlouhé, teplé, mírně vlhké léto, krátké přechodné období s
teplým jarem a podzimem a krátká mírně teplá a suchá až velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky.

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY

Obecná klimatická charakteristika teplé oblasti T-2 je doplněna o konkrétní údaje
vztahující se k zájmovému území převzaté z Českého hydrometeorologického ústavu
(1951 – 1980).
Tabulka C.1.: Teplotní charakteristika oblasti T-2
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou +10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná roční teplota vzduchu v Litovli ve °C
Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období ve °C (IV - IX)
Průměrná teplota vzduchu mimo vegetační období ve °C (X - III)

50 – 60
160 – 170
100 – 10
30 – 40
7,9
14,4
1,4

 Strana 51

ČOV LITOVEL,
SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

Tabulka C.2.: Průměrná měsíční teplota vzduchu v Litovli ve °C
Měsíc
°C

I.
-2,9

II.
-1,5

III.
2,9

IV.
8,1

V.
13,5

VI.
16,1

VII.
18,0

VIII.
17,2

IX.
13,5

X.
8,2

XI.
2,9

XII.
-0,7

Tabulka C.3.: Srážková charakteristika oblasti
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Průměrný roční úhrn srážek v Litovli v mm
Průměrný počet dnů zamračených
Průměrný počet dnů jasných
Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV - IX)
Průměrný úhrn srážek mimo vegetační období (X - III)

90 - 100
40 - 50
627
120 - 140
40 - 50
359
268

Tabulka C.4.: Průměrný měsíční úhrn srážek v Litovli v mm
Měsíc
mm

I.
46

II.
41

III.
48

IV.
43

V.
74

VI.
68

VII.
69

VIII
57

IX.
48

X.
37

XI.
45

XII.
51

Tabulka C.5.: Atmosférická cirkulace ovzduší v Litovli (1971 - 1980)
Sv.strana
Četnost %

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezvětří

10,2

8,8

4,8

9,2

7,8

8,4

9,0

15,3

26,5

KVALITA OVZDUŠÍ
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR se v blízkosti předmětné lokality
nenacházejí stanice sítě automatizovaného imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu ČR. Několik měřících stanic se nachází v okolních větších městech – Olomouc, Přerov.
Nejbližší pozaďová městská stanice s reprezentativností pro město i venkov je stanice
Olomouc–Šmeralova (kód MOLSA). Tato stanice se nachází přibližně 18 km jihovýchodně od místa záměru a reprezentativnost jí naměřených dat je udávána pro měřítko oblastní (4 - 50 km). Pozaďová městská stanice s reprezentativností pro město
i venkov je stanice Olomouc–Hejčín (kód MOLJA). Tato stanice se nachází přibližně
15 km jihovýchodně od místa záměru a reprezentativnost jí naměřených dat je udávána pro měřítko okrskové (0 - 4 km). Pozaďová venkovská stanice Loštice (kód
MLOSA) s reprezentativností pro venkov je situována přibližně 12 km severozápadně
od místa záměru a reprezentativnost jí naměřených dat je udávána pro měřítko okrskové (0 - 4 km). Pozaďová městská stanice Šumperk (kód MLOS) s reprezentativností
pro město je situována přibližně 30 km severozápadně od místa záměru a reprezentativnost jí naměřených dat je udávána pro měřítko okrskové (0 - 4 km).
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Znečišťující
látka
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Koncentrace hlavních znečišťujících látek v ovzduší v roce 2019 s vyznačením překročení imisních limitů.
Stanice

NO2

MLOSA

PM10

MLOSA

NOx
O3

MLOSA
MSMSA

Doba
průměrování
1 hodina
1 rok
1 den
1 rok
1 rok
8 hodin

Imisní
limit
(μg/m3)

Počet
překročení

200
40
50
40
30
120

0
0
27
0
0
0

Maximální
konc.
(μg/m3)

Průměrná
koncentrace
za rok
(μg/m3)

49,4
13,7
96,7
22,8
22,9
53,6

13,7
24,2
22,9
53,6

Stávající úroveň znečištění v předmětném území vychází z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1x1 km, které jsou zveřejněny na portálu Ministerstva životního
prostředí (www.mzp.cz). Každý čtverec sítě nese hodnotu klouzavého průměru koncentrace z předchozích 5 kalendářních let pro všechny znečišťující látky.
Stávající úroveň znečištění dle mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (2015-2019) v zájmovém území dosahuje následujících hodnot:
Tabulka C.7.: Pětileté průměrné koncentrace 2015 - 2019 (ČHMÚ 2021)
Ukazatel
NO2
PM10
PM2,5
BZN
BaP
As
Pb
Ni
Cd
PM10 - m36
SO2 - m4
SO2 - rp
SO2 - zp
NOx - rp

oxid dusičitý, roční průměr
částice PM10, roční průměr
jemné částice PM2,5, roční průměr
benzen, roční průměr
benzo(a)pyren, roční průměr
arsen, roční průměr
olovo, roční průměr
nikl, roční průměr
kadmium, roční průměr
částice PM10, 36. max. 24hod. průměr
oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr
oxid siřičitý, roční průměr
oxid siřičitý, zimní průměr
oxidy dusíku, roční průměr

Hodnota
10,90
25,70
19,70
1,00
1,30
1,30
9,20
0,90
0,20
47,10
13,30
3,50
3,80
14,60

Kvalita ovzduší je v oblasti průběžně sledována a zveřejňována. Hlavními škodlivinami je PM10, oxid siřičitý, aromatické uhlovodíky, v posledních letech narůstá podíl
oxidů dusíku. Kvalita ovzduší je ovlivněna zejména dopravou a stacionárními zdroji,
a to nejen místními (lokálními topeništi v obcích), ale i zdroji ve vzdálenějším okolí.
Mezi velké znečišťovatele v blízkosti místa stavby patří např. Městská teplárenská
společnost a.s. – Litovel – Spalování paliv v kotlích, JSP Metal – provozovna Litovel
– Povrchová úprava kovů a plastů, Litovelská cukrovarna, a.s. – Spalování paliv
v kotlích, LITOVELSKÁ LESNÍ s.r.o. – Litovel – Zpracování dřeva nebo Vodohospodářská společnost ČERLINKA s. r. o. – Čistírny odpadních vod.
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VODA

Vody ze zájmového území odvádí vodní tok Morava (číslo hydrologického pořadí 410-03-0052-0-00), který protéká přibližně 100 m jižně od místa stavby. Celé území
patří do oblasti povodí Moravy, hlavního povodí řeky Moravy, povodí 3. řádu Morava
od Třebůvky po Bečvu (č.h.p. 4-10-03).
Morava Řeka Morava pramení na jižních svazích Kralického Sněžníku ve výšce 1380
m n. m. Nejprve protéká hornatinou Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou. Střední část toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k jihozápadu a u Děvína, ve výšce 136 m n. m., ústí zleva do Dunaje. Plocha povodí činí
26 579,7 km2.
Řeka Morava od Litovle po ústí Benkovského potoka má charakter přirozeně meandrujícího toku, který je chráněn v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. V
tomto úseku je provedeno jen několik krátkých stabilizačních úprav toku (nad mosty
či jezy). Přirozený charakter toku má pozitivní vliv na samočistící schopnost řeky,
která je v tomto úseku velmi vysoká. Přirozeně meandrující hlavní tok řeky Moravy
se v lužních lesích větví na řadu bočních, stálých a periodických říčních koryt, tzv.
smuh. Vodní síť tvoří vnitrozemskou deltou (anastomózní říční systém).
Tabulka C.8.: Morava – základní hydrologické údaje
Vodní tok
Číslo hydrologického pořadí
Profil
Plocha povodí
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek v povodí
Průměrný dlouhodobý roční průtok
N – leté průtoky QN m3/s
N
1
2
QN
125
164
M – denní průtoky QN m3/s
M
30
90
QN
45,1
23,1

Morava
4-10-03-0052-0-00
Nad Malou vodou
2196,62 km2
627 mm
19,55 m3/s

5

10

20

50

100

223

264

298

332

357

180

270

330

355

364

13,0

8,07

5,41

4,11

2,43

Vlastní plochou úprav neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový vodní tok, nenachází se na něm žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
Morava je vyhláškou č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků zařazen mezi
významné vodní toky.
Území náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, pro
kterou jsou nařízením vlády č. 85/1981 Sb. stanoveny ochranné podmínky, jež však
nevylučují realizaci záměru.
Lokalita neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
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Dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu je katastrální území Litovel zařazeno mezi zranitelné oblasti, ve kterých je
stanoven zvláštní režim pro používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření.
Dle ČSN 75 7221 je Morava v dotčeném úseku zařazena do II. třídy jakosti – mírně
znečištěná voda (stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému).
Pro řeku Moravu je v dotčeném úseku stanoveno záplavové území (OŽPZ KÚ Olomouckého kraje, č.j.: KUOK/6388/04/OŽPZ/339 ze dne 17. 9. 2004 ve znění 1.
změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK/27150/05/OŽPZ/339 a č.j.:
KUOK 33030/2006). Místo navržené stavby se v záplavovém území nalézá. V dotčeném území dochází k rozlivu již od Q5. Není stanovena aktivní zóna záplavového
území.
Ve stanoveném záplavovém území musí být splněny následující podmínky:
1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,
zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení §
17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se
správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z
hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné
hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových
hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např.
komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na
průtok větších vod, než je Q100.
Správcem řeky Moravy je Povodí Moravy, s.p.

C.2.3.

PŮDA

TYPY PŮD
Nejrozšířenějšími typy půd v zájmovém území i širším okolí jsou fluvizemě (nivní
půdy).
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Vznikaly na
plochách pravidelně podléhajících záplavám. Proto je jejich výskyt omezen na bezprostřední blízkost vodních toků. Vznikají ještě v dnešní době - takovéto půdy ještě
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neukončily svůj vývoj. Některé fluvizemě mohou být zaplavovány nepravidelně, jednou za několik let nebo nejsou zaplavovány vůbec. Na takovýchto lokalitách postupně dochází k přechodu k jiným půdním typům nebo subtypům, často je možno
zde nalézt např. fluvizem kambickou. Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje
jednak chemismus, ale také mechanické složení a fyzikální vlastnosti. Vyznačují se
neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces.
Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění tak charakter
půdních vlastností i jejich úrodnost. Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle substrátu)
a většinou porušené drobtovité struktury. Postupně přechází do slabě prohumózněného substrátu, někdy slabě vápnitého. Pro obsah humusu v ornici jsou typické hodnoty mezi 1,9 až 2,2 %. Půdní reakce je většinou neutrální v celém profilu a sorpční
komplex je nasycen nebo plně nasycen. Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim a jsou půdami vhodnými pro blízkost zdrojů
vody pro závlahy (zelinářské polohy). Obecně jsou dobře obdělávatelné, k výraznému zhoršení dochází procesy glejovými.
Dle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených pro zemědělské pozemky v dotčeném území jsou půdy zařazeny do hlavních půdních jednotek s označením 56, 58 a 13. HPJ jsou charakterizovány v Tabulce č. B.2.

KONTAMINACE PŮDY
Kontaminace půd škodlivinami není v širším území soustavně monitorována. Obecně
lze předpokládat určité znečištění půd v areálu ČOV přepravovanými čistírenskými
kaly, na zemědělské půdě v okolí znečištění způsobené vstupy do půdy při jejich obhospodařování (především organické látky z provozu zemědělské výroby), v blízkosti
komunikací a zpevněných ploch znečištění způsobené provozem automobilové dopravy, zejména ropnými produkty. Možným zdrojem znečištění a kontaminace všech
půd včetně lesních pozemků jsou atmosférické depozice rizikových prvků (zejména
As, Cd, Pb, Cr, Cu a Zn) a organických polutantů (PCB, PAU, HCB a DDT), které přímo
souvisí s mírou znečištění ovzduší.

EROZE PŮDY
Riziko vodní eroze není vzhledem k malým sklonům terénu aktuální, erozní činnost
větru není na půdních typech vyskytujících se v území rovněž významná. Podle mapy
ohroženosti ČR větrnou erozí (Pasák, Janeček) je ohrožení v širším území slabé,
přímo v místě stavby obklopeném lesními porosty je prakticky vyloučené.
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE

GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY
Z hlediska regionálního členění reliéfu České republiky (Demek 1987) leží území
v celku VIIIA-3 Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva.
Tabulka C.9.: Zařazení území do geomorfologického systému
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek

VIII
VIIIA
VIIIA-3
VIIIA-3B

Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Západní vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Středomoravská niva

Typickou část Hornomoravského úvalu tvoří sprašová pahorkatina na dně úvalu.
Tvoří jej příkopová propadlina vyplněná neogénními a kvartérními sedimenty (štěrky,
písky, jíly, spraše, povodňové hlíny). Západní polovina úvalu je vyplněna nížinnou
sprašovou pahorkatinou s ostrovy podložního kulmu, východní polovina je tvořena
štěrkovými proluviálními kužely a terasami. Převažují dubohabrové háje s malými
ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2. bukovo-dubový vegetační stupeň. Celek je specifický přechodným charakterem, vlivem polohy na hranicích hercynské, panonské a karpatské podprovincie. Tento ráz je setřen dlouhodobým prakticky úplným odlesněním (starosídelní oblast), dnešní biota je silně
ochuzena a chybí ji většina význačnějších diferenciálních prvků. Netypickou část tvoří
výchozy kulmu a krystalinika, kryté mozaikou dubohabřin, acidofilních a teplomilných
doubrav. V současné době dominuje orná půda, zachovány jsou fragmenty vlhkých
luk a travnatých lad. Lesy až na drobné akátiny, jehličnaté a topolové lesíky chybějí.
Středomoravská niva je střední částí Hornomoravského úvalu. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a dolní Bečvy. Výměra podcelku činí 415 km2, střední
výška 206,1 m n.m., střední sklon 0°22´

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Geologická stavba území je vázána na vývoj zemské kůry Západních Karpat, která
byla zformována procesy alpínské orogeneze. Jedním ze základních geologických rysů
území je jeho kerná stavba. Kerný pokles na východním okraji Českého masivu dal
za vznik nejvýraznější příkopové propadlině – Hornomoravskému úvalu. Střídání tektonických pohybů s obdobím sedimentace byly příčinou složitého větvení, meandrování a překládání koryta řeky Moravy na dnešním území CHKO Litovelské Pomoraví.
Podložní spodní vrstva odolného klastického materiálu je tvořena paleozoickými břidlicemi, prachovcem a pískovcem, které jsou na většině území překryty kvartérními
sedimenty. Poměrně homogenní území je zde překryto kvartérními štěrky a štěrkopísky. Fluviální štěrky holocenního stáří patří mezi nejmladší akumulace a bývají rozložené převážně v erozním území toku. Na studovaném území jsou tyto akumulace
pokryty holocenními vrstvami povodňových hlín, dříve označovaných jako aluvia. Období velmi intenzivní fluviální sedimentace, würmské období, dalo za vznik štěrkovým
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souostrovím vytvářející podloží Kralické terasy. Fluviální akumulace mají různý charakter dle částí toků, ve kterých se vyskytují, jejich mocnost se odhaduje na 10-20
m. Na území města Litovle a jeho okolí můžeme rozeznat sedimenty meandrujícího
toku, jež vytvářejí terasovitě vyvinuté akumulace písčitých štěrků.

HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Území stavby náleží do hydrogeologického rajónu svrchní vrstvy č. 16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část a hydrogeologického rajónu
základní vrstvy č. 22200 – Hornomoravský úval - severní část. Svrchní vrstva
je tvořena fluviálními štěrkopísky, má volnou hladinu a průlinovou propustnost, vysokou transmisivitu < 1.10-3 m2.s-1, mineralizaci 0,3 – 1,0 g.l-1, jedná se o chemický
typ Ca-Mg-HCO3-SO4. Základní vrstva je tvořena rovněž štěrkopísky, má napjatou
hladinu a průlinovou propustnost, střední transmisivitu 1.10 -4 - 1.10-3 m2.s-1, mineralizaci 0,3 – 1,0 g.l-1, jedná se o chemický typ Ca-HCO3. (Údaje dle hydrogeologické
rajonizace 2005 VÚV T.G.M.).
Bádenské vápnité jíly tvoří v celém Hornomoravském úvalu na Olomoucku nepropustný podklad nadložním kolektorům. Pro sedimenty pliocenní pestré série v písčitém a jílovitopísčitém vývoji je charakteristická slabá až velmi slabá průlinová propustnost. Zvodnění těchto sedimentů závisí v převážné míře na jejich granulometrickém složení, na mocnosti propustných vrstev, jejich plošném rozšíření a na okolnosti,
zda jsou nebo nejsou izolovány od infiltrace. Podzemní voda je vázána především na
polohy písků a písčitých jílů. Tak zde vzniká větší počet zvodnělých horizontů s vlastní
výtlačnou hladinou, které mezi sebou mohou, ale také v důsledku přítomnosti jílovitých izolátorů nemusejí komunikovat.
Podzemní vody v zájmovém území jsou z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou dle ČSN 75 7111 zařazeny do I. kategorie, tzn., že kvalita vody je vyhovující
a nevyžaduje kromě dezinfekce a mechanického odkyselení žádné další úpravy.
Podle regionalizace mělkých podzemních vod (Kříž 1971) je území zařazeno do typu
I B 2, což znamená, že podzemní vody v území jsou charakteristické celoročním doplňováním zásob, průměrných měsíčních stavů hladin podzemních vod a vydatností
pramenů je dosaženo v maximální míře v březnu a dubnu, v minimální míře v září až
listopadu a průměrný specifický odtok podzemních vod činí méně než 1,00 l/s na 1
km2.
V blízkosti vodních ramen je podzemní voda závislá na výšce hladiny vody v recipientu, hladina podzemní vody se nachází 2 - 2,5 m pod terénem a směr proudění je
rovnoběžný s tokem řeky Moravy.
Agresivita podzemní vody většinou záleží na znečištění okolních půd, nebezpečné jsou
zejména staré skládky a navážky.
V lokalitách okolo mrtvých ramen řeky Moravy lze očekávat velkou mocnost náplavových hlín.
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Vzhledem k malé nadmořské výšce a rovinatému území nezpůsobuje jarní tání sněhové pokrývky výraznější problémy ve stokové síti ani v korytech vodotečí.
Území náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, pro
kterou jsou nařízením vlády č. 85/1981 Sb. stanoveny ochranné podmínky, jež však
nevylučují realizaci záměru. V místě stavby nejsou situována ochranná pásma vodních zdrojů.

LOŽISKA SUROVIN
V místě stavby ani nejbližším okolí se nenalézají dobývací prostory, oznámená důlní
díla, ložisková území nerostných surovin či poddolovaná území. Žádné plochy pro
dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění nejsou ani navrženy.
Nejbližším těženým dobývacím prostorem (DPT) je DPT Náklo, kde probíhá těžba
štěrkopísku z vody. Od místa stavby je vzdálen 3,8 km jihovýchodně. Je součástí
výhradního ložiska Unčovice – Náklo, ID 3007900. V jeho okolí je vyhlášeno chráněné
ložiskové území ID 00790001 Náklo I. – část I.
Další chráněné ložisková území se v okolí nalézají např. mezi Chořelicemi a Rozvadovicemi – CHLÚ ID 06260000 Chořelice – Rozvadovice Štěrkopísek), vzdálené 1,6 km
jihozápadně, CHLÚ u Haňovic ID 13100002 Haňovice I. (cihlářská surovina), CHLÚ
ID 13100001 Haňovice II. (cihlářská surovina), CHLÚ ID 13100003 Nasobůrky
(cihlářská surovina), která jsou vzdálená přibližně 4,0 km jihozápadně nebo CHLÚ
mezi Mladčí a Měníkem ID 14880200 Mladeč – Třesín (vápenec) vzdálené od místa
stavby 6,0 km západně.
Poddolované území se nalézá v Litovli v lokalitě U boudy na konci Lužní ulice, kde do
19. století probíhala těžba železné rudy.
Všechny tyto lokality jsou dostatečně vzdáleny od místa stavby a nemohou být žádným způsobem zemními a stavebními pracemi ani provozem sušárny kalů ovlivněny.

RADONOVÁ ZÁTĚŽ
Podle mapy radonového rizika z geologického podloží byl v místě sušárny zjištěn přechodný radonový index (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty
a nízký radonový index pro hlubší podloží). Tento údaj má pouze pravděpodobnostní
charakter. Stupeň rizika vnikání radonu do staveb je dán objemovou aktivitou radonu
v půdním vzduchu a propustností základových půd pro plyny.
Jsou-li součástí stavby pobytové místnosti, je nutno dle § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997
Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření k žádosti o stavební
povolení doložit stanovení radonového indexu pozemku.
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SEISMICITA A GEODYNAMICKÉ JEVY
Seismické poměry nepředstavují pro realizaci stavby a provoz sušárny kalů problém,
oblast je seismicky stabilní. Dle mapy seismického ohrožení ČR (GFÚ AVČR) leží celé
území v oblasti, kde očekávané maximální intenzity zemětřesení nedosahují 6° MSK64 (dvanáctistupňová makroseismická stupnice). Epicentra historických zemětřesení
zde nejsou zaznamenána. Na území není znám výskyt starších ani mladších tektonických linií.
Vzhledem k rovinatému terénu se v zájmovém území nevyskytují aktivní ani fosilní
svahové pohyby.

C.2.5.

FAUNA A FLÓRA

Z biogeografického hlediska se zájmové území nalézá v Hercynské podprovincii na
ploše Litovelského bioregionu č. 1.12 (Culek 1996).
Dotčené pozemky náleží v Litovelském bioregionu do biochory 3Lh – Široké hlinité
nivy 3. vegetačního stupně.
Lokalita, ve které je záměr umístěn, patří v biochoře 3Lh do skupiny typů geobiocénů
STG 3BC-C4 – Ulmi-fraxineta carpini superiora (habrojilmové jaseniny
vyššího stupně).
Litovelský bioregion se nachází na severu střední Moravy, zabírá severní část Hornomoravského úvalu, Mohelnickou brázdu a okraj Hanušovické vrchoviny. Biregion je
protažen výrazně ve směru SZ-JV a má plochu 606 km2. Typická část bioregionu je
tvořena rozšířenou nivou Moravy, kde dochází k větvení řeky, a dalšími kvartérními
sedimenty na dně úvalu. Dominuje 3. dubovo-bukový vegetační stupeň. Bioregion se
vyznačuje především bohatou azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesů s
neregulovanými toky. V lesích se objevují horské prvky splavené ze sudetských pohoří i zastoupení východních migrantů, zvláště u fauny. Na oglejených sedimentech
mimo nivu převažují hygrofilní typy dubohabřin. Nereprezentativní jsou okraje bioregionu a výchozy kulmu s typickými dubohabřinami. V nivách se dnes kromě lesů
vyskytují četné fragmenty luk, výše položené části bioregionu jsou zorněny a jejich
biota je velmi ochuzená.

FLÓRA
Z hlediska regionálně fytogeografického členění České republiky leží zájmové území
na území těchto jednotek:
Tabulka C.10.: Příslušnost do fytogeografických jednotek
Oblast
Obvod
Okres

Mesofytikum
Českomoravské mesofytikum
č. 72 – Zábřežsko – uničovský úval

 Strana 60

ČOV LITOVEL,
SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

Pro vyhodnocení případných vlivů navržé sušárny surových kalů na rostliny, živočichy
a ekosystémy byl proveden biologický průzkum a zpracováno biologické hodnocení
dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (RNDr. Vlastimil
Kostkan, Ph.D., 11/2019).
Dotčená lokalita náleží do 3. vegetačního stupně dubobukového, mezotrofně nitrofilní
trofické meziřady BC až eutrofně nitrofilní trofické řady C a zamokřené hydrické řady
4. Tomuto zařazení odpovídají výše uvedené STG 3BC-C4 – habrojilmové jaseniny
vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora).
Hlavními dřevinami v přirozených společenstvech jsou dub letní (Quercus robur) a
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), příměs tvoří jilmy (Ulmus laevis, U. minor), topoly
(Populus alba, P. nigra, P. canescens), olše lepkavá (Alnus glutinosa), v sušších typech i javory. Pravidelnou příměs tvoří lípy (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), v podúrovni babyka (Acer psedoplatanus), habr (Carpinus betulus),
střemcha hroznovitá (Padus avium). Ve vyspělých porostech je výrazně rozvinuto
keřové patro, v němž jsou nejhojnější svída krvavá (Swida sanquinea), bez černý
(Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), hloh obecný (Crataegus
laevigata), trnka obecná (Prunus spinosa), kalina obecná (Viburnum opulus).
V druhově velmi bohaté synusii podrostu s dominancí mezofytů s nitrofilní tendencí
se vždy vyskytují hájové druhy a pravidelně i druhy submontanní. Nejčastější z nich
jsou ptačinec hajní (Stellaria nemorum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), prvosenka
vyšší (Primula elatior), knotovka červená (Melandrium rubrum) aj. Na kontaktu s
karpatskou oblastí se v této skupině objevují i kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), zapalice žlut'uchovitá (Isopyrum
thalictroides) a šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa).
Převažují zde agrocenózy, místy se zachovaly nivní louky svazu Alopecurion, často s
nápadným výskytem ocúnu jesenního (Colchicum autumnale). V lužních lesích téměř
vymizely následkem grafiózy jilmy, hojné jsou výsadby topolů, ale poměrně často se
zachovaly i zbytky porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou.
Lužní lesy i nivní louky jsou nadprůměrně produktivní a mají také veliký význam při
retenci extrémně velkých povodňových vln. Vzhledem k výjimečně velké druhové
pestrosti mají přírodě blízké segmenty velký význam pro ochranu genofondu. Zbytky
přírodě blízkých lužních lesů jsou ohroženy přeměnou na topolové plantáže, nivní
louky zorněním. Výrazné ohrožení druhově bohatého bylinného patra představuje
masové šíření expanzívních neofytů, zvláště křídlatky (Reynoutria sp.). Zejména
v okolí větších sídel dochází k nevhodnému rozrůstání zástavby.
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, záměr byl
posouzen rovněž z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 podle § 45i stejného zákona. Obě hodnocení vypracoval RNDr. Vlastimil Kostkan v roce 2019.
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Při analýze Nálezové databáze (NDOP) AOPK ČR byla použita fitrace pomocí polygonu, zahrnujícího celý objekt ČOV, od řeky Moravy a pak na sever až k silnici procházející lesní školkou a při zadání přesnosti vyhledávání 50 m. Tím byly vyřazeny
údaje vztažené ke katastru nebo mapovacímu kvadrátu a také k řece Moravě, která
záměrem nebude dotčena. U všech nálezů byly ověřeny místa nálezů podle zákresů
v mapě a vyhodnocena karta nálezu.
Tabulka C.11.: Přehled druhů rostlin i živočichů, udávaných pro zájmové území
v NDOP
Český název

Odborný název

Ochrana

Autor

Rok
nálezu

Árón východní

Arum cylindraceum

NT/-

Vrbický J.

2019

Bez černý

Sambucus nigra

LC/-

Vrbický J.

2019

Bledule jarní

Leucojum vernum

NT/O

Vrbický J.

2019

Bršlice kozí noha

Aegopodium
podagraria

LC/-

Vrbický J.

2019

Břečťan popínavý

Hedera helix

LC/-

Vrbický J.

2019

Česnek medvědí

Allium ursinum

LC/-

Vrbický J.

2019

Dub letní

Quercus robur

LC/-

Vrbický J.

2019

Dymnivka dutá

Corydalis cava

LC/-

Vrbický J.

2019

Dymnivka plná

Corydalis solida

LC/-

Vrbický J.

2019

Jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

LC/-

Vrbický J.

2019

Javor klen

Acer pseudoplatanus

LC/-

Vrbický J.

2019

Javor mléč

Acer platanoides

LC/-

Vrbický J.

2019

Křivatec žlutý

Gagea lutea

LC/-

Vrbický J.

2019

Kuklík městský

Geum urbanum

LC/-

Vrbický J.

2019

Lípa malolistá

Tilia cordata

LC/-

Vrbický J.

2019

Lipnice hajní

Poa nemoralis

LC/-

Vrbický J.

2019

Líska obecná

Corylus avellana

LC/-

Vrbický J.

2019

LC/-

Vrbický J.

2019

LC/-

Vrbický J.

2019

Orsej jarní hlíznatý
Pitulník horský

Ficaria verna subsp.
bulbifera
Galeobdolon
montanum

Plicník tmavý

Pulmonaria obscura

LC/-

Vrbický J.

2019

Ptačinec velkokvětý

Stellaria holostea

LC/-

Vrbický J.

2019

Sasanka hajní

Anemone nemorosa

LC/-

Vrbický J.

2019

Sasanka
pryskyřníkovitá

Anemone
ranunculoides

LC/-

Vrbický J.

2019

Poznámka
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
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Sněženka podsněžník Galanthus nivalis

NT/O

Vrbický J.

2019

Srha hajní

LC/-

Vrbický J.

2019

LC/-

Vrbický J.

2019

LC/LC/-

Holec V.
Holec V.

2015
2015

v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
v prostoru
záměru
mimo záměr
mimo záměr

LC/-

Hykel M.

2019

mimo záměr

LC/-

Holec V.

2017

mimo záměr

Dactylis polygama

Isopyrum
thalictroides
Strakapoud prostřední Dendrocopos medius
Sněženka podsněžník Galanthus nivalis
Sympetrum
Vážka rudá
sanguineum
Ampedus
Kovařík černoskvrnný
sanguinolentus
Zapalice žluťuchovitá

Z ochranářsky významných druhů je v NDOP uveden nález druhů: sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum) v počtu asi 20 trsů a
árón východní (Arum cylindraceum). Všechny nálezy uvádí Vrbický a jsou z března
roku 2019.
Obrázek C.1.: Varianta solární sušárny A ve vztahu k biotopům

Dále byla vyhodnocena poloha přírodních biotopů v okolí záměru na základě podkladů
mapového serveru (mapomat). Technologie solární sušárny zasahuje do biotopu
L2.3, který je v mapách označen jako směs s 80% zastoupením biotopu (20 % jsou
nepůvodní lesní biotopy). Následně byl proveden botanický průzkum, aby upřesnil
stav tohoto biotopu.
Kromě ochranářsky významných druhů v kartě nálezu Vrbický z lokality uvádí dalších
23 druhů rostlin, indikujících biotopy L2.3. Mimo to je v NDOP uvedeno několik druhů
hmyzu nalezených v lese za ČOV, kam výstavba nezasáhne.
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Ve vegetační sezóně 2019 byl proveden botanický inventarizační průzkum cévnatých
rostlin s důrazem na výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Průzkum
proběhl ve dnech 11. 4. a. 17. 5. Lokalita byla dle charakteru rozdělena na dvě dílčí
plochy (lesní a nelesní část). Názvosloví bylo sjednoceno dle Checklistu české flóry
(Danihelka et al. 2012) a míra ohrožení byla hodnocena dle poslední verze Červeného
seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2017).

Popis záměrem zabraných ploch
DP 1 – intenzivně sečený trávník mezi stávajícím plotem ČOV a lesem, místy přecházející do křovin. Okraje jsou ruderalizované, částečně slouží jako plocha pro odkládání
posečené trávy, která zde zetlívá.
DP 2 – dobře zachovalý fragment tvrdého luhu o výměře zhruba 6500 m2 s výskytem
vzácnějších druhů rostlin a typicky vyvinutým bylinným patrem. Okolí tvoří zapojené
degradované porosty s chudým bylinným patrem, okraje biotopu slouží jako skládka
zeleného odpadu, který degraduje biotop.
DP 2 byla dle Katalogu biotopů ČR zařazena do biotopu L2.3B tvrdé luhy. Dle počtu
více než pěti nalezených specifických druhů pro tento biotop, lze hodnotit jeho stav
na dotčené lokalitě jako příznivý (Filippov et al. 2008). V podrostu chybí mrtvé dřevo.
Během průzkumu bylo zaznamenáno 64 druhů vyšších rostlin (vč. dřevin), přičemž
dva druhy – sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum) – jsou řazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené a další dva
druhy – zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a árón východní (Arum cylindraceum) – jsou vedeny v celostátním Červeném seznamu v nižších kategoriích ohrožení.
Tabulka C.12.: Přehled nalezených druhů rostlin (Dvořák, 2019)
český název
Árón východní
Bažanka vytrvalá
Bez černý
Bledule jarní
Bršlice kozí noha
Břečťan popínavý
Česnáček lékařský
Česnek medvědí
Dymnivka dutá
Habr obecný
Hluchavka skvrnitá
Hrachor luční
Chrastavec rolní
Jasan ztepilý
Javor babyka
Javor jasanolistý
Javor klen
Javor mléč
Jílek vytrvalý
Kakost smrdutý

vědecký název
Arum cylindraceum
Mercurialis perennis
Sambucus nigra
Leucojum vernum
Aegopodium podagraria
Hedera helix
Alliaria petiolata
Allium ursinum
Corydalis cava
Carpinus betulus
Lamium maculatum
Lathyrus pratensis
Knautia arvensis
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Lolium perenne
Geranium robertianum

ochrana
ČS/§
NT/LC/LC/NT/O
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/-

DP1

x
x

DP2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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český název
Kerblík lesklý
Kerblík lesní
Kokořík mnohokvětý
Kokoška pastuší tobolka
Kopřiva dvoudomá
Kostival lékařský
Kostřava luční
Kostřava obrovská
Kozinec sladkolistý
Křídlatka japonská
Kuklík městský
Lípa srdčitá
Lipnice hajní
Mařinka vonná
Mochna plazivá
Netýkavka malokvětá
Olše lepkavá
Orsej jarní
Ostřice řídkoklasá
Ostřice třeslicovitá
Ovsík vyvýšený
Plicník tmavý
Pomněnka lesní
Popenec břeč´tanolistý
Pryšec sladký
Pšeníčko rozkladité
ptačinec prostřední
Ptačinec trávolistý
Ptačinec velkokvětý
Pumpava obecná
Sasanka hajní
Sasanka pryskyřníkovitá
Sedmikráska chudobka
Silenka širolistá bílá
Sněženka podněžník
Srha mnohomanželná
Srha říznačka
Sveřep jalový
Svízel přítula
Šťovík kadeřavý
Violka lesní
Vlaštovičník větší
Vrba křehká
Vrbina penízková
Zapalice žluťuchovitá
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vědecký název
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Polygonatum multiflorum
Capsella bursa-pastoris
Urtica dioica
Symphytum officinale
Festuca pratensis
Festuca gigantea
Astragalus glycyphyllos
Reynoutria japonica
Geum urbanum
Tilia cordata
Poa nemoralis
Galium odoratum
Potentilla reptans
Impatiens parviflora
Alnus glutinosa
Ficaria verna
Carex remota
Carex brizoides
Arrhenatherum elatius
Pulmonaria obscura
Myosotis sylvatica
Glechoma hederacea
Euphorbia dulcis
Milium effusum
Stellaria media
Stellaria graminea
Stellaria holosteoides
Erodium cicutarium
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Bellis perennis
Silene latifolia subsp. alba
Galanthus nivalis
Dactylis polygama
Dactylis glomerata
Bromus sterilis
Galium aparine
Rumex crispus
Viola reichenbachiana
Chelidonium majus
Salix euxina
Lysimachia nummularia
Isopyrum thalictroides

ochrana
ČS/§
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/NT/O
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/-

DP1

DP2
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Komentáře k vzácným druhům
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis, O, NT) – v podrostu lesa se vyskytují desítky jedinců. Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii ohrožených
druhů, v Červeném seznamu je veden mezi druhy téměř ohroženými (NT). Lužní lesy
Litovelského Pomoraví jsou typickým stanovištěm tohoto druhu.
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides, -, LC) – tento druh má v České republice jádrový výskyt ve východní části Moravy, na západ do oblasti východních Čech
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vyznívá. V Litovelském Pomoraví roste roztroušeně v lužních lesích. V Červeném seznamu je hodnocena jako téměř ohrožený druh (LC).
Árón východní (Arum cylindraceum, -, NT) – druh s jádrovým výskytem v rámci ČR
na východní a jihovýchodní Moravy. Nálezy z Litovelského Pomoraví nejsou početné.
Druh je znám například z lesního komplexu Doubrava a rezervace Vrapač.

Základní charakteristika dotčeného lesního porostu z lesnického hlediska
Přírodní lesní oblast:
Vegetační stupeň:
Lesní typ:
Cílový hospodářský soubor:
Pásmo ohrožení imisemi:
Hospodářský tvar:
Kategorie:
Smíšenost:
Zakmenění:
Počet etáží v porostní skupině:
Druhová skladba:
Honitba:

34 – Hornomoravský úval
1. dubový
1L1 – Jilmový luh s ostružiníkem ježiníkem
19 – Lužní stanoviště nižších poloh
D – Porosty s nižším imisním zatížením
Les vysoký
Les hospodářský
Listnatý porost
8
2
Základní – dub, jilm, lípa, jasan
Příměs – buk, javor, třešeň
Litovel – Červenka

FAUNA
Převažuje kulturní step s běžnou faunou, s východními vlivy (ježek východní, myšice
malooká, strakapoud jižní). Na xerotermních stanovištích je patrný přesah karpatského elementu (kobylka Polysarcus denticauda). Morava náleží lipanovému až
parmovému pásmu a vyznačuje se v tomto území velkým bohatstvím druhů ryb a
dalších vodních živočichů. Přítoky náležejí pstuhovému až parmovému pásmu. Počátkem 90. let sem byl introdukován bobr evropský.

Entomologické průzkumy
Terénní entomologický průzkum probíhal na v roce 2019 v rámci dvou návštěv v
dubnu a v květnu. Jednotlivé návštěvy proběhly 11.4. a. 17.5. Terénní průzkum bezobratlých byl zaměřen na plochu dotčenou plánovanou výstavbou. Průzkum byl zaměřen na brouky (Coleoptera), denní motýli (Lepidoptera) a na další druhy hmyzu,
které jsou chráněny zákonem. Vybrané skupiny hmyzu indikují stav studovaných biotopů. Pro studium těchto skupin bylo využito standardních metod inventarizačních
průzkumů (Janáčková & Štorkánová 2005; Řezáč & Krásenský 2015a,b). Materiál byl
získáván zejména individuálním sběrem, smýkáním vegetace a oklepem dřevin.
Vzhledem k charakteru lokality nebylo území rozděleno do dílčích ploch. Systematické
členění je použito dle Löbl & Smetana (2003-2011) a Löbl & Smetana (2013). Pokud
není uvedeno jinak, veškerý materiál determinoval autor a nejvýznamnější dokladové
materiály jsou uloženy v jeho sbírce.
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V průběhu návštěv bylo zjištěno 18 druhů brouků, 5 druhů denních motýlů a více
druhů čmeláků rodu Bombus. Dva taxony patří mezi chráněné druhy dle Vyhlášky č.
395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jsou to zlatohlávek tmavý (Oxythyrea
funesta), chráněný v kategorii ohrožený druh a čmeláci rodu Bombus sp., rovněž
chránění v kategorii ohrožený druh. Nebyly zjištěny druhy hmyzu – předměty
ochrany v EVL Litovelské Pomoraví.
Celkem bylo nalezeno 24 druhů hmyzu
Tabulka C.13: Přehled nalezených druhů hmyzu (Trnka 2019)
Řád
Coleoptera
Coleoptera

Čeleď
Coccinellidae
Apionidae

Coleoptera

Curculionidae

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera

Curculionidae
Apionidae
Curculionidae
Scarabaeidae

Coleoptera

Cerambycidae

Coleoptera
Coleoptera

Curculionidae
Curculionidae

Coleoptera

Coccinellidae

Coleoptera

Oedemeridae

Coleoptera

Coccinellidae

Coleoptera

Curculionidae

Coleoptera

Cantharidae

Coleoptera

Curculionidae

Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

Elateridae
Nitidulidae
Apidae
Pieridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Zařazení druhu
Vědecký název
Harmonia axyridis
Taeniapion urticarium
Nedyus
quadrimaculatus
Parethelcus pollinarius
Kalcapion pallipes
Lixus iridis
Oxythyrea funesta
Agapanthia
villosoviridescens
Phyllobius pyri
Phyllobius pomaceus
Coccinella
septempunctata
Oedemera virescens
Propylea
quatuordecimpuntata
Ceutorhynchus
obstrictus
Cantharis nigricans
Exomias pellucidus
pellucidus
Athous subfuscus
Brassicogethes aeneus
Bombus sp.
Pieris napi
Melanargia galathea
Inachis io
Polygonia c-album
Vanessa atalanta

Ochrana
§
ČS
LC
LC

Český název
slunéčko východní
nosatčík
krytonosec

-

LC

krytonosec
nosatčík
rýhonosec zelený
zlatohlávek tmavý

O

LC
LC
LC
LC

tesařík úzkoštítý

-

LC

listohlod
listohlod žahavkový

-

LC
LC

slunéčko sedmitečné

-

LC

stehenáč zelenavý

-

LC

slunéčko čtrnáctitečné

-

LC

krytonosec

-

LC

páteříček černavý

-

LC

nosatec

-

LC

kovařík hladký
blýskáček řepkový
čmelák
bělásek řepkový
okáč bojínkový
babočka paví oko
babočka bílé C
babočka admirál

O
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Herpetologické průzkumy
Herpetologický průzkum byl proveden 11.4. a. 17.5. a byl zaměřen především na
zjištění možných tůní a vodních ploch, které by mohly sloužit k rozmnožování obojživelníků. Takové plochy zde nalezeny nebyly. Orientačně byly vyhledávání dospělci
obojživelníků a plazů a nalezeny byly (v počtu jedinců) dva druhy: slepýš křehký
(Anguis fragilis; SO, LC) a skokan hnědý (Rana temporaria; -, NT). Skokani prostor
obývají v suchozemské fázi života, nerozmnožují se zde. Slepýši se na okraji lesa
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rozmnožovat mohou. Vzhledem k zákonné ochraně bude nutné pro tento druh požádat o výjimku.

Ornitologické průzkumy
Ornitologický průzkum byl proveden 11.4., 17.5. a 12. 6. Zaměřil se především na
možnost výskytu a hnízdění druhů – předmětů ochrany v PO Litovelské Pomoraví. Do
přehledu byly zahrnuty druhy, které v prostoru hnízdí nebo hnízdit mohou. Takových
druhů bylo zjištěno celkem 19. Zaznamenané přelety druhů (například rorýs obecný,
jiřička obecná, krkavec velký) v seznamu nejsou. Porost je poměrně malý, a kromě
malých druhů pěvců neposkytuje pro ptáky příliš atraktivní biotop.
Tabulka C.14.: Přehled pozorovaných druhů ptáků (Kostkan 2019)
Název
Vědecký
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Turdus merula
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Parus major
Parus caeruleus
Serinus serinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Ficedula hypoleuca
Picus viridis

Český
brhlík lesní
budníček menší
červenka obecná
drozd zpěvný
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
kos černý
pěnkava obecná
stehlík obecný
straka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
zvonohlík zahradní
pěnice černohlavá
pěnice hnědokřídlá
lejsek černohlavý
žluna zelená

Ochrana
ČS
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

Mammaliologické průzkumy
V lokalitě nebyly prováděny přímé průzkumy savců, například odchyty drobných
savců. Území bylo zkoumáno především z hlediska potenciální výskytu bobra evropského, protože ČOV se nachází blízko řeky Moravy. To se nepodařilo potvrdit ani
průzkumy v období cíleného průzkumu v sezóně, ani v únoru a březnu 2019, kdy byl
v celé EVL Litovelské Pomoraví prováděn cílený monitoring pro zjištění početnosti
bobra evropského v EVL.
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EKOSYSTÉMY

V místě navržené sušárny kalů se vyskytují biotopy, které lze dle Seznamu biotopů
České republiky (Seják J, Dejmal I., 2003) zařadit do skupiny L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek, XT4 Degradované suché trávníky a vřesoviště a XX.3.2. Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMINANTNÍCH BIOTOPŮ
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek
Biotop představuje lesní porost nalézající se severně od čistírny odpadních vod Čerlinka Litovel, do kterého bude zasahovat navržená hala sušárny čistírenských kalů.
Tabulka C.15.: Charakteristika biotopu Tvrdé luhy nížinných řek
Kritéruim
Zralost

Přirozenost

Diverzita

Vzácnost biotopu

Vzácnost přírodních druhů

Citlivost

Ohrožení

Hodnocení
Zralost tvrdého luhu odpovídá přírodním biotopům subrecentním (závěr přirozeného vývoje krajiny).
Lesy jsou v našich geograficko-klimatických podmínkách
klimaxovou vegetací, a proto jsou bez výjimky hodnoceny
jako přírodní. Nižší počet bodů mají pouze lesní porosty
přírodě vzdálené, tj. viditelně pozměněné.
Lesní biotopy mají vesměs čtyři nebo více pater; výjimkou
mohou být na křovinné patro chudé acidofilní bučiny. Nejvyšší druhovou diverzitu mají luhy, teplomilné doubravy a
suťové lesy, potom dubohabřiny, vápnomilné bučiny a
reliktní květnaté bory a ostatní bučiny. Nejmenších hodnot
dosahují acidofilní bučiny, acidofilní doubravy, smrčiny a
rašelinné bory.
Vzhledem k pouhé třetině území porostlé lesem, a k výrazné menšině lesů přírodních z celkové rozlohy lesů, není
žádný typ velkoplošného lesního biotopu hojným. Naopak
řada typů je hodnocena jako vzácná. Některé typy absolutně: jako vzácné maloplošné biotopy jsou hodnoceny
zejména tvrdé a měkké luhy nížin, některé typy teplomilných doubrav a borů, rašelinných březin a borů.
Většina typů lesních biotopů s převahou evropských elementů má menší nebo průměrné množství vzácných
druhů. Řada těchto druhů je navíc fakultativních a vyskytuje se i v nelesních typech (Campanula rapunculoides,
Fragaria viridis, Lilium martagon, Lychnis viscaria, Lysimachia vulgaris, Silene nutans, Thalictrum aquilegiifolium,
Urtica dioica, Veronica chamaedrys atd.) Speciálně u borů
a částečně u některých typů teplomilných doubrav, které
nevytvářejí lesní klimatické prostředí, je většina druhů bylinného patra „nelesních“. Mimo jiné z tohoto důvodu jsou
tyto lesní typy nejbohatší. Naopak nejchudšími lesními biotopy na vzácné druhy jsou acidofilní doubravy, kontinentální bory a třtinové smrčiny.
Z hlediska citlivosti jde o vesměs odolné biotopy, samozřejmě, že jsou více či méně citlivé vůči znečištění ovzduší.
Výrazněji citlivé, a to na odvodnění, jsou pouze rašelinné
bory, březiny a mokřadní olšiny.
Z důvodů stále pokračujícího intenzivního obhospodařování plocha přírodních lesů mírně klesá. Z tohoto pohledu
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jsou nejvíce ohroženy teplomilné doubravy a některé typy
bučin; tvrdé a měkké luhy jsou zase ohroženy změnou
výšky vodní hladiny. Naopak nejméně jsou ohroženy
z těchto hledisek suťové lesy a horské smrčiny.

XT4 Degradované suché trávníky a vřesoviště
Jde o degradovanou bylinnou vegetaci mezí, okrajů polních i turistických cest, silnic
a dálnic, záměrně zakládanou vegetaci při povrchové úpravě nadzemních, pozemních
a podzemních staveb, nebo travní porosty hřišť, letišť a jim podobných stanovišť,
které jsou udržovány jako nízký polosuchý trávník, na odvodněných a často terénně
nepůvodních plochách. Vegetace těchto stanovišť je ve svém rozvoji trvale omezována charakterem stanoviště, údržbou a ošlapem nebo eutrofizací, exhalacemi dopravy, oplachem nečistot z povrchu cest, chemickým ošetřováním komunikací a porostů v jejich okolí. U nadzemních, pozemních a podzemních staveb jde o vegetační
kryt ošetřovaný po založení jen běžnou údržbou (kosení, hrabání, úklid). Střešní
obytné zahrady, závislé na umělé závlaze a protimrazové ochraně, jsou z hlediska
typizace biotopů nerelevantní zahradnickou balkónovou kulturou.
Biotop představují sečené travnaté plochy v areálu čistírny odpadních vod Čerlinka
Litovel a jeho okolí.
Tabulka C.16.: Charakteristika biotopu Degradované suché trávníky a vřesoviště
Kritéruim
Zralost

Přirozenost

Diverzita

Vzácnost biotopu
Vzácnost přírodních druhů

Hodnocení
Biotop charakterem využívání jeho ploch či sousedních
ploch udržovaný na nízkém stupni sukcese k přírodě blízkým typům náhradní vegetace. V minulosti byla na mezích
a u cest vegetace obvykle omezována pastvou, v současnosti nadměrně mechanickým tlakem (pojezdy) a chemickým narušováním prostředí.
Biotop degradovaný. Pokud jde o degradované trávníky z
původních přírodě blízkých typů biotopů, může se k nim
vegetace po pominutí nebo zmírnění degradačních tlaků
opět vrátit. Z uměle založených porostů mají nejblíže
k možnosti přirozené sukcese suché trávníky na pozemních stavbách (vegetační dlažba parkovišť) a podzemních
objektech (trávníky na vrstvě zeminy). Zejména vegetace
na podzemních stavbách někdy může přirozeným sukcesním vývojem druhového složení přejít k ochuzené přirozené vegetaci biotopů. V případě letišť může biotop některým druhům stepních živočichů (např. sysel) nahrazovat
přirozenou vegetační strukturu jejich niky.
Většinou dvouvrstvá vegetace druhově omezená na několik druhů kulturních trav – u kultivovaných ploch v nepřirozené kombinaci, u nekultivovaných ploch se samovolnou
přítomností dalších bylin, často ruderálních a invazních
druhů vázaných na eutrofizaci či znečistění prostředí nebo
naopak adaptovaných na relativně nepříznivé stanovištní
podmínky.
Plošně neveliký, avšak po celém území státu rozšířený biotop.
Vzácné přírodní druhy se v biotopu mohou vyskytovat jako
rostlinný materiál užitý v sadovnické úpravě nebo jako nahodilý nálet či počínající sukcese signalizující, že biotop již
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náleží k některému z přírodě blízkých typů biotopů. Vzhledem k tomu, že většina ploch tohoto typu biotopu má charakter stavby nebo s ní souvisí, nepožívají zde přítomné
vzácné druhy zákonné ochrany.
Citlivost tohoto typu biotopu je dosti nízká. Je trvale vystaven degradačnímu tlaku prostředí.
Při jeho pominutí okamžitě přechází k vyšším sukcesním
stádiím přirozené potenciální vegetace.
Četnost stanovišť tohoto typu biotopu se spolu s pokračující urbanizací volné krajiny jen nepatrně zvyšuje, protože
část biotopů se vrací sekundární sukcesí k přírodě blízkým
biotopům.

Citlivost

Ohrožení

XX.3.2. Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace
Biotop nepropustných živičných, makadamových či betonových ploch vozovek, parkovišť, technických ploch, letišť, mostů, přehrad apod. bez vegetace nebo jen s vegetací lišejníků, mechů a krátkověkých bylin v závějích prachu a půdních částic.
Biotop představují zpevněné plochy a komunikace v areálu čistírny odpadních vod
Čerlinka Litovel.
Tabulka C.17: Charakteristika biotopu Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace
Kritéruim
Zralost

Přirozenost

Diverzita
Vzácnost biotopu
Vzácnost přírodních druhů
Citlivost
Ohrožení

Hodnocení
Biotop umělý. Cévnaté rostliny zcela chybí nebo je jejich
přítomnost omezena jen na několik málo krátkověkých či
segetálních druhů, které většinou nedojdou generativní
zralosti.
Biotop zcela nepřirozený. Zlepšení vegetačních podmínek,
především vnos substrátů, na kterých by se mohla uchytit
vegetace, znamená přechod do biotopu např. Lada v průmyslových areálech
Druhová diverzita velmi nízká
Plošně významný biotop vázaný na život současné společnosti
Vzácné přírodní druhy se v biotopu nevyskytují
Biotop zcela necitlivý nebo téměř necitlivý
Lze očekávat, že s postupující urbanizací se budou plochy
tohoto typu biotopu nadále rozšiřovat

Místo stavby se nalézá částečně v areálu čistírny odpadních vod s naprostou absencí
přírodních nebo přírodě blízkých prvků, částečně v lužním lese. Lužní les představuje
přirozený ekosystém, jako funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí vzájemně propojenou výměnou látek a toky energií, vybavenou autoregulační
schopností a příznivou ekologickou stabilitou. Antropogenní ekosystémy (technosystémy), které jsou území typické pro zastavěné území města (ČOV), jsou charakteristické nízkou autoregulační schopností, jsou nestabilní, a mají velmi nízkou míru biodiverzity. Navržená stavba zasahuje tedy plochy s minimální ekologickou hodnotou i
do plochy ekologicky cenné.
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Územní systém ekologické stability je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lesy,
louky, pastviny, dřeviny na mezích, podél cest a břehové porosty podél vodních toků.
Tyto formace jsou v okolí města Litovel vzhledem k přítomnosti chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví poměrně hojně zastoupeny, do správního území města
však zasahují pouze částečně. V městě samotném a v bližším okolí se tyto prvky
téměř nevyskytují. Míru stability v území lze obecně charakterizovat koeficientem
ekologické stability. KES území v celém správním území města Litovel dosahuje hodnoty 0,52, přičemž krajinu relativně přírodní signalizuje koeficient s hodnotou vyšší
než 2,9 (KES je vypočítán na ploše katastrálního území jako podíl součtu výměr lesních pozemků, trvalých travních porostů, vodních ploch a ovocných sadů k součtu
výměr zastavěných ploch a nádvoří, orné půdy, chmelnic vinic a zahrad).

C.2.7.

KRAJINA

Dle Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje (AGERIS s.r.o., 07/2017)
náleží místo stavby do oblasti se shodným krajinným typem Haná. Oblast se vyznačuje nízkou členitostí krajiny s rovinatým až pahorkatinným charakterem. Dominantním využitím krajiny je intenzivní zemědělství, osídlení je husté a vcelku rovnoměrně
rozložené.
Z hlediska typů oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny je území, ve kterém je záměr umístěn, zařazeno do typu Nivní městská a příměstská krajina.

SOUČASNÁ CHARAKTERISTIKA
Celkový popis
Rovinatá, přirozená záplavová území ve dnech širokých údolí s převažujícími plochami zastavěného území a s navazujícími nezastavěnými plochami s různorodou,
převážně však pestrou strukturou využití. Charakteristickým prvkem jsou i větší
vodní toky (řeky), původně se přirozeně větvící do více ramen.
Charakteristika reliéfu a horninového prostředí
Reliéf rovinatý, bez výraznějších tvarů. Horninové prostředí je v zásadě homogenní
(nivní sedimenty).
Charakteristika způsobu využívání
Převažují plochy zastavěného území se zástavbou nejrůznějšího typu. Z jiných způsobů využití je nejhojněji zastoupena zemědělská půda (zejména orná). Lesní porosty
jsou zastoupeny málo, v podobě drobných celků. Vodní toky jsou zpravidla regulované, ale i s přirozenými úseky.
Prostorové uspořádání
Vnitřní uspořádání – monofunkční jednotka urbanizované krajiny, v případech většího
zastoupení neurbanizovaných ploch až polyfunkční jednotka, vnější uspořádání – navazuje na jiné typy nivních a urbanizovaných krajin .
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Vnímání krajiny
Krajiny zvnějšku pohledově otevřené, případně až polootevřené. Základní způsoby
využívání se vnějškově projevují velmi výrazně.
Přírodní a krajinné hodnoty
Vodní toky s doprovodnými porosty. Zbytky starých říčních ramen. Fragmenty lužních
lesů.
Procesy (síly, tlaky)
Intenzivní rozvoj a přestavba sídel.
Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení. Brownfields výrobních areálů.

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA
Celkový popis
Nivní městská a příměstská krajina s únosnou mírou zastavění s ohledem na riziko
povodní.
Zásady (pravidla) pro ochranu, správu a plánování (dosažení cílové charakteristiky)
Zemědělství
Vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny a povodňová rizika
– preference trvalých travních porostů.
Lesní hospodářství
Preference mimoprodukčních funkcí lesů (především rekreační, ekologické a vodohospodářské), event. zalesňování dalších vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany
přírody a krajiny a protipovodňové ochrany (zejm. v rámci jednoznačně vymezeného
územního systému ekologické stability, příp. na jiných plochách z různých důvodů
dlouhodobě zemědělsky nevyužívaných nebo pro zemědělskou činnost nevhodných).
Vodní hospodářství
vhodná revitalizační opatření (např. směrové a spádové úpravy výrazně uměle napřímených a zahloubených koryt, minimalizace působení migračních bariér na tocích)
a protipovodňová opatření (ochranné hráze pouze na ochranu sídla, co nejvíce odsazené od toků), případné umísťování plošně rozsáhlejších nových vodních ploch a vodohospodářských staveb dle individuálního posouzení jejich vodohospodářského významu ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny.
Urbanistický rozvoj
Limitovaný možnostmi protipovodňových opatření a stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastavěných ploch uvnitř sídel a ploch na zastavěné území
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bezprostředně navazujících, pokud budou současně se stávajícím zastavěným územím zabezpečeny protipovodňovými opatřeními; podpora odstraňování nevyužívaných staveb a areálů (brownfields) a jejich případné konverze na nezastavěná území.
Doprava
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb do území na nezbytně nutnou míru a jejich maximální možné přizpůsobení potřebám protipovodňové ochrany
a zájmům ochrany přírody a krajiny.
Těžba nerostů
Povrchová těžba nivních sedimentů (štěrkopísků) přípustná pouze v případě, že nedojde k závažnějším konfliktům se zájmy ochrany přírody a krajiny a protipovodňové
ochrany.
Zařízení na likvidaci odpadů
Nežádoucí v jakékoliv formě (podobě).
Energetika a spoje
Redukce prostorových zásahů staveb a zařízení do území na nezbytně nutnou míru
(koridory technických sítí a s nimi přímo souvisící bodové stavby, výjimečně areálová
zařízení technické vybavenosti, která nejsou v rozporu s protipovodňovou ochranou
území)
Cestovní ruch a rekreace
Rozvoj "měkkých" forem rekreačního využití bez areálových zařízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany přírody a krajiny a protipovodňové ochrany

Požadavky na uspořádání a využití území
Zastavitelné plochy umísťovat pouze v území, které má předpoklady pro efektivní
využití zejména v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou, v případě zabezpečení jejich protipovodňové ochrany a prokazatelného nezhoršení situace
v protipovodňové ochraně níže ležících území. V nezastavěném území vytvářet
územní podmínky pro celkově pestřejší strukturu využití s vyšším zastoupením lužních lesů a zatravněných ploch a pro šetrné formy rekreačního využití, případně i pro
revitalizaci vodních toků a navazujících nivních ekosystémů.
Území se nachází v ploché lesnaté krajině, na okraji města Litovel. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nivu a v bezprostřední blízkosti ČOV protéká řeka Morava jako hlavní
tok určující charakter celé nivy, můžeme též hovořit o „říční krajině“ ve smyslu definice Štěrby.
V tomto typu krajiny, která je plochá, představuje významný vizuální vliv na krajinný
ráz každý objekt, který z roviny nějakým způsobem vyčnívá. Případně, má na funkce
tohoto typu krajiny (myšleno ekologické funkce) vliv objekt nebo zásah, který přirozené funkce říční krajiny mění. Může to být překážka přirozenému toku povrchových
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(včetně povodňových) vod, podzemních vod, znečištění vod, narušení konektivity
krajiny a migračních tras v krajině, především v řece (narušení říčního kontinua).
Významnou součástí krajinného rázu říční krajiny jsou mohutné staré stromy, které
mohou růst solitérně ve volné krajině nebo i v zapojených lesních porostech. V minulosti to byly výstavky, které urychlovaly přirozenou obnovu lesního porostu a jsou
o dvě i více generací starší než okolní porosty. Současně rovněž představují samostatný biotop pro velké množství druhů (houby, saproxylický hmyz, ptáci, netopýři)
a jsou svým způsobem samostatným a v dnešní krajině vzácným ekosystémem. Takový významný a starý dub letní (Quercus robur) se nachází i v lokalitě hodnoceného
záměru. Jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 400 cm.

C.2.8.

OBYVATELSTVO

Doba vzniku města se podle dendrochronologických výzkumů klade do let 1252–
1256. Město založil Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o Litovli pochází z let
1270–1272, kdy se v listinách kláštera Hradisko se objevuje jméno Luthowl, ovšem
první autentická písemná zmínka o založení města pochází až z roku 1287, jde o
listinu uloženou v archivu města.
Roku 1291 král Václav II. udělil Litovli právo várečné a právo mílové, a Litovel byla
povýšena na trhovou ves. V roce 1327 král Jan Lucemburský povolil městu stavbu
hradeb. O devatenáct let později město vstoupilo do trojspolku s městy Uničov a
Olomouc a o rok později, dne 1. listopadu 1437 byla Litovel přepadena husitskými
vojsky.
Roku 1572 byla postavena typická radniční věž. Na památku morové epidemie pak
byl v roce 1724 na náměstí postaven mariánský morový sloup od sochaře Václava
Rendera.
V souvislosti s obecní reformou se v roce 1850 Litovel stala okresním městem, roku
1869 zde vznikla rolnická záložna a roku 1899 Čechové vyhráli obecní volby, čímž
Litovel se dostala pod českou správu. O čtyři roky později došlo k založení Rolnického
pivovaru v Litovli. Pýchou české správy města se roku 1901 stala reálka, jejíž novorenesanční budova se tyčí nad hladinou rybníka ve Smetanových sadech (dnes Gymnázium Jana Opletala).
Dne 7. července 1997 přišla tisíciletá voda, město bylo zasaženo katastrofální povodní a bylo prakticky celé pod vodou, mnoho domů bylo zničeno (hned nebo z důvodů porušené statiky). Dne 9. června 2004 pak město bylo poničeno tornádem.
Při stavebních pracích odkryli v létě roku 2014 archeologové na náměstí Přemysla
Otakara nejstarší zachovalý funkční kamenný most na Moravě. Most stojí nad Nečízem, jedním z ramen řeky Moravy, které teče pod náměstím.
V březnu 2020 byla Litovel uzavřena z důvodu vysokého počtu nakažených během
pandemie covidu-19.
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Počet obyvatel od 2. poloviny 19. století mírně rostl. V 90. letech 20. století se trend
obrátil a v posledních desetiletích počet obyvatel Litovle stagnuje nebo mírně klesá.
Tabulka C.18.: Vývoj počtu obyvatel ve městě Litovel
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

Počet obyvatel

6254

7403

7743

8127

8189

8240

8041

7438

8489

9019

10123

Rok

1991

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet obyvatel 10184 10030

9719

6254

7403

7743

8127

8189

8240

8041

7438

Obrázek č. C.3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Litovel

Tabulka C.19.: Základní údaje o obyvatelstvu města Litovel (31.12.2020)
Počet obyvatel
Z toho žen
Z toho v produktivním věku
Průměrný věk
Přirozený přírůstek/úbytek
Migrace
Míra nezaměstnanosti v Litovli (leden 2021)

9 738
4 948 (50,8 %)
6 136 (63,0 %)
43,5
-6
-66
2,8 %

Údaje z http://www.czso.cz/, http://www.statnisprava.cz/

C.2.9.

HMOTNÝ MAJETEK

Dotčeným hmotným majetkem jsou pozemky, na kterých bude solární sušárna umístěna a komunikace, po kterých bude realizována doprava při výstavbě a provozu
navržené stavby.
Pozemky, na kterých bude stavba realizována, jsou ve vlastnictví investora, a není
tak třeba řešit majetkoprávní vztahy k nim.
Při výstavbě sušárny čistírenských kalů nedojde k demolici stávajících budov ani jiných staveb.
V rámci stavby nedojde k znehodnocení či poškození pozemků, naopak lze předpokládat ekonomické zhodnocení dotčených ploch.
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V důsledku výstavby dojde záboru lesního pozemku a dojde tak k trvalému odnětí
pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

C.2.10. KULTURNÍ PAMÁTKY
V místě stavby se nenalézají archeologické, architektonické ani historické památky
zapsané do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Olomouc ani
žádné jiné kulturní památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu či záchranu před
vlastní stavbou či jejím provozem.
Přestože archeologické nálezy nebyly při skrývkách a výkopech prováděných při realizaci stávajících staveb nebo v rámci průzkumů v zájmovém území zaznamenány,
s ohledem na nedaleká evidovaná území s archeologickými nálezy je třeba výkopové
práce oznámit ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. a zákona č. 183/2006
Sb. Ústavu archeologické památkové péče.

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Kvalita životního prostředí v území dotčeném realizací záměru ČOV Litovel – solární
sušení surového kalu je významně poznamenána především existencí stávající čistírny odpadních vod Litovel. Nová stavba bude realizována částečně na ploše ČOV,
částečně však bude zasahovat i do biologicky cenného lesního porostu, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a součástí nadregionálního biocentra. Areál čistírny odpadních vod a místo stavby leží na okraji zastavěného území
města Litovel s objekty pro bydlení, služby, výrobu, dopravu a skladování vykazující
obvyklé impakty ploch tohoto charakteru na životní prostředí a veřejné zdraví, v sousedství je umístěn dřevařský závod. Oba areály a příjezdová komunikace jsou doprovázeny liž zmíněným lesním porostem i dalšími dřevinami rostoucími mimo les. Nejbližší dům pro bydlení se nalézá ve vzdálenosti přibližně 350 m. Navržená stavba
tedy leží na rozhraní území silně ovlivněného lidskou činností a území, které je vymezeno pro ochranu přírody a krajiny.
Dotčené území zasahuje do zvláště chráněného území, do II. zóny odstupňované
ochrany. V místě stavby byly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin (sněženka podsněžník, bledule jarní) a živočichů (zlatohlávek tmavý, čmelák rodu Bombus sp., slepýš křehký). Z hlediska soustavy Natura 2000 bude dotčen biotop L2.3B Tvrdé luhy
nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty (zánik), je možný zánik hnízdiště 1
páru strakapouda prostředního a lejska bělokrkého.
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Dotčené území je průměrně osídleno, životní podmínky pro obyvatelstvo obcí jsou
celkově příznivé a jsou pouze pomístně ovlivněny lokálními vlivy (doprava, výroba,
ekonomické a sociální vztahy).
Širší území je v současné době intenzivně využíváno pro zemědělskou výrobu, není
však zatěžováno nad míru únosného zatížení. Platná územně plánovací dokumentace
města Litovle výstavbu Solární sušárny umožňuje. Záměr představuje na jedné
straně negativní dopady na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a pro
ochranu přírody a na rostliny a živočichy vyskytující se v části staveniště, na druhé
straně dojde ve veřejném zájmu k řešení nakládání s odpadními vodami a produkovanými kaly. Modernizace ČOV Litovel je v důsledku změn v legislativě nezbytná, po
její realizaci dojde ke snížení dopravní zátěže ve městě Litovel a emisí a hluku produkovaného dopravou. Nutnou podmínkou je přitom dodržení podmínek ochrany veřejného zdraví a složkových požadavků na životní prostředí (ochrana ovzduší, vod,
půdy a dalších).
Při rozboru současného stavu životního prostředí v místě stavby provedeném v rámci
oznámení nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by nasvědčovala tomu, že některá
ze složek životního prostředí vykazuje nepříznivé, zdraví škodlivé nebo rizikové znaky
a že je ovlivněna nad přípustnou míru. Vlastní lokalita nevykazuje žádné nenahraditelné charakteristiky.
Celkově je možno konstatovat, že záměr ČOV Litovel – solární sušení surového
kalu svým územním rozsahem ani vlivy způsobovanými jeho provozem nepřesáhne
únosné zatížení území v hodnocené oblasti za předpokladu respektování podmínek
provozu uvedených v oznámení vlivů záměru na životní prostředí a stanovených
správními orgány. Výstavba a provoz záměru a záměrem dotčená plocha jsou natolik
malé, že nepředstavují významný vliv na celistvost EVL Litovelské Pomoraví, PO Litovelské Pomoraví, CHKO Litovelské Pomoraví ani nadregionálního biocentra Ramena
řeky Moravy. Naopak přinese pozitivní změny v zastavěném území města Litovel spočívající ve snížení hlukové a emisní zátěže způsobované automobilovou dopravou vedenou v současnosti přes město.

 Strana 78

ČOV LITOVEL,
SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU

Oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb.

ČÁST D.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)
D.1.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
V průběhu výstavby budou vlivy 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. Zvýšená doprava nákladních automobilů bude nepravidelného charakteru, nárazová v době např.
přepravy zemin či dovozu stavebních materiálů. Šíření hluku a emisí ze samotné
stavby bude dočasného charakteru. Obytná zástavba je od staveniště v poměrně
značné vzdálenosti (350 m), z velké míry je cloněna dřevinnou vegetací.
V úvahu v tomto období přichází rovněž profesní expozice pracovníků provádějících
stavbu, kteří budou vystaveni působení fyzikálních faktorů (hluk, vibrace), prašnosti,
emisím výfukových plynů, vlivům pracovní obtížnosti a nepohody. Všechna tato rizika
budou eliminována dodržováním podmínek hygieny práce a pracovního prostředí ve
smyslu požadavků Zákoníku práce a dalšími bezpečnostními předpisy, které s jednotlivými činnostmi souvisejí. Dodavatel úprav je povinen po dobu výstavby dodržovat
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci provádějící výstavbu
musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády a havarijními plány, musí být proškoleni k pracím na strojích a zařízeních a
vybaveni ochrannými pomůckami.
Předpokládané vlivy na veřejné zdraví při realizaci záměru lze považovat za málo
významné.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se za provozu ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
-

znečištění ovzduší,
hluk,
vibrace,
znečištění vody a půdy,

-

havarijní stavy, dopravní nehody.
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Znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude při provozu ČOV silniční doprava a dopravní a mechanizační prostředky zajišťující její provoz. Nový liniový zdroj znečišťování ovzduší v souvislosti s provozem solární sušárny kalů nevznikne. Frekvence automobilové dopravy zajišťující provoz ČOV – dovoz odpadních vod, zásobování a odvoz odpadů, dopravu zaměstnanců a návštěvníků osobními automobily zůstane na
stejné úrovni, jaký byl před zahájením stavby. Naopak dojde ke snížení emisí z dopravy v důsledku menšího objemu odvážených vysušených kalů. To je důvodem, že
nepříznivé vlivy plynoucí z dopravy budou pro obyvatele města sníženy.
Plošné 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.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší se za provozu ani při realizaci stavby neuplatní.
Na základě uvedených informací lze konstatovat, že vlivy na veřejné zdraví z hlediska
znečištění ovzduší budou pozitivní.

Hluk
Dalším aspektem vlivů na veřejné zdraví z hlediska provozu posuzovaného záměru
je hluková zátěž z dopravy a mechanismů umožňujících provoz čistírny.
Hlučnost bude způsobována automobilovou dopravou zaměstnanců a návozem a odvozem odpadů. V důsledku menšího objemu odváženého vysušeného kalu dojde naopak ke snížení počtu jízd dopravních prostředků pro odvoz kalů přibližně o 73 %.
Stávající zdroje hluku budou provozovány nadále, dalším zdrojem budou čerpadla z
haly odvodnění do jednotlivých hal sušárny, v halách zařízení na obracení a transport
kalu. Systém provzdušňování kalu bude zajištěn pomocí axiálních ventilátorů instalovaných uvnitř sušárny za účelem zvýšení odpařování. Hlučnost ventilátoru ve vzdálenosti 3 m činí 78 dB(A).
Zpracovaná hluková studie prokázala, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku šířeného z provozu všech zdrojů v lokalitě jsou na hranici chráněného venkovního prostoru mateřské školy menší než hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ve venkovním prostoru pro hluk šířený z průmyslových areálů a denní dobu.
S ohledem na predikované hodnoty lze vliv hluku na veřejné zdraví hodnotit jako
nevýznamný. Dopravní zátěž se po zprovoznění sušárny kalů snížena, a tak je vyloučeno negativní ovlivnění chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru hlukem z provozu silnice oproti současnosti. Snížení frekvence dopravy se pozitivně odrazí na omezení hlukové zátěže podél dopravních tras a v důsledku tedy i na zvýšení faktoru pohody jeho obyvatel a na jejich zdraví.
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Vzhledem k umístění nové sušárny kalů nedojde ani k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru (nalézají se přibližně ve vzdálenosti 350 m) hlukem ze strojů a zařízení provozovaných v ČOV.

Vibrace
Ve fázi výstavby se s ohledem na vzdálenost nejbližší zástavby a omezenou dobu
výstavby nepředpokládá významný vliv vibrací z vlastní stavby na obyvatelstvo. Významněji se může nárůst vibrací projevit v sídlech, přes která povede vyvolaná stavební doprava.

Znečištění vody a půdy
Vliv na zdravotní stav obyvatelstva zprostředkovaně přes půdu se nepředpokládá,
jelikož běžný provoz sušárny nepředstavuje zvýšené riziko kontaminace půd. Kontaminace půd v etapě výstavby i provozu je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení – jedná se především o dodržování
platné legislativy a technických norem.
Vliv na zdravotní stav obyvatelstva prostřednictvím znečištění vod není při řádném
hospodaření a dodržování předpisů aktuální a ve vztahu k hodnocenému záměru
tento vliv lze označit rovněž za velmi nízký.

Havarijní stavy, dopravní nehody
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost jejich vzniku výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v části B.III.8. předkládaného oznámení.

VLIVY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ
Sociálně ekonomické vlivy jsou důsledky veřejných nebo privátních činností na lidskou populaci, které mění způsob života, práce a trávení volného času a ovlivňují
schopnost jedince uspokojovat své potřeby.

V období výstavby
Vlastní stavba bude mít minimální socioekonomický dopad na obyvatelstvo v okolí
realizace záměru. Jelikož výstavba bude prováděna existujícími firmami, nedojde
pravděpodobně k náboru místních obyvatel a ke snížení zaměstnanosti v oblasti.
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V době výstavby dojde ke zvýšení dopravní zátěže způsobené nákladními automobily
a mechanismy zajišťujícími stavbu a ke zhoršení faktorů pohody obyvatel, tyto nepříznivé vlivy však budou pouze dočasné a postoje obyvatel nebudou pravděpodobně
výrazně negativní, neboť si budou vědomi nutnosti stavby a zlepšení hlukových a
emisních poměrů ve městě po dokončení stavby.

Za provozu
Za provozu nové sušárny kalů budou sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo pozitivní. Nevzniknou sice nové pracovní příležitosti pro obyvatele města, v oblasti vlivů
nepřímých a psychosociálních, kam lze zařadit např. nespokojenost obyvatel se stávající vysokou frekvencí průjezdů automobilů centrem města, znečištěním ovzduší a
hlukem dojde ke zlepšení.

D.1.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

V době výstavby sušárny 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. S
ohledem na krátkodobost výstavby nebude vliv tuhých emisí pravděpodobně významný. K mírnému znečištění okolí areálu dojde rovněž vlivem škodlivin obsažených
ve výfukových plynech stavebních mechanismů. V důsledku realizace záměru dojde
pouze k nepatrnému nárůstu průměrných ročních imisních koncentrací podél příjezdové trasy, v žádném případě ale nebudou v souvislosti se stavbou překročeny přípustné limity znečištění ovzduší.
Běžný provoz solární sušárny může znečišťovat ovzduší dopravou a vlastním sušením
kalů. Znečišťování ovzduší v důsledku dopravy nižší než za stávajícího stavu. V důsledku menšího objemu odváženého vysušeného kalu dojde ke snížení počtu jízd dopravních prostředků pro odvoz kalů přibližně o 73 %. Při průměrném nákladu kalů 10
t na vlečce činí současný počet jízd při jejich odvozu 205 jízd, při odvozu vysušených
kalů 55 jízd.
Frekvence stávající dopravy byla stanovena v kapitole B.III.1. V souvislosti s provozem dopravních prostředků používaných pro zajištění provozu čistírny odpadních vod
Litovel činí znečištění ovzduší podél příjezdových komunikací vedoucích zastavěným
územím města celkem 17,75 kg NOX, 34,90 kg CO, 0,55 kg benzo(a)pyrenu a 2,19
kg tuhých částic PM10 ročně. V uvedených množstvích nejsou započítány emise z
prostředků využívaných nahodile k dopravě obsluhy při revizích, opravách či v případě mimořádné situace.
Vlastní traktor s fekálním přívěsem a fekální vozy cizí vykonají ročně 1404 jízd. Po
výstavbě sušárny bude potřeba o 150 jízd méně. Úspora činí přibližně 11 % z celkového počtu jízd. Toto snížení se odrazí rovněž na adekvátním snížení emisí z dopravy.
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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 sušírna 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 hodnocení výstupů obdobných zařízení nebude provoz posuzovaného záměru zdrojem nadměrného zápachu.
Zákonem o ochraně ovzduší je definována znečišťující látka, jako "látka, která svou
přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní
prostředí anebo obtěžuje zápachem". Znečišťující látky tedy v sobě podle současné
právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci
zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale
uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování.
Na základě uvedených údajů lze konstatovat, že modernizace ČOV nemůže výrazněji
ovlivnit kvalitu ovzduší v území.
Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

D.1.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
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 města, kromě
dopravy stavebního materiálu vedoucí přes něj. Vzhledem k rozsahu stavby a k omezené době výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným
negativním jevem.
Stavební stroje mohou být zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha
a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou
utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení.
V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi
však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.
Pro provoz ČOV jsou využívána rovněž některá zařízení způsobující hluk. V současnosti se jedná o elektromotory pohonných jednotek ponorných a šnekových čerpadel
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ve vstupní čerpací stanici, vrtulová míchadla a ponorná kalová čerpadla v oběhových
aktivačních nádržích, čerpadla vratného kalu, míchadla a čerpadla kalové vody
v uskladňovacích nádržích a dmychadla aeračního systému. 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 a chráněný venkovní prostor staveb nalézající se ve vzdálenosti minimálně 350 m nebude zatěžován nadlimitním hlukem.
Lze říci, že hluk z provozu nové technologie ČOV pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v místě stavby. Ke zlepšení hlukové situace dojde ale v centru
města Litovle, kde se po zprovoznění sušárny frekvence dopravy sníží

D.1.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Výstavbou záměru ČOV Litovel – solární sušení surového kalu nebudou významně ovlivněny povrchové ani podzemní vody. Záměr není v rozporu s Plánem oblasti povodí Moravy.

Změny hydrologických charakteristik
V důsledku výstavby záměru dojde oproti současnosti k navýšení výměry zpevněných
a zastavěných ploch na úkor ploch využívaných jako lesní a travní porost. Celková
zastavěná plocha záměru činí 4 526 m2 (2 haly po 1554 m2, zpevněné plochy 1418
m2).
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 (koeficient odtoku ze zpevněných ploch je roven hodnotě 1,0, odtok za zatravněné plochy nebo lesa hodnotě cca 0,1).
Při ročním úhrnu srážek 627 mm činí v současnosti roční odtok z travnatých a zalesněných ploch o výměře 0,4526 ha přibližně 283 m3 (koeficient odtoku 0,1) odtok
dešťových vod ze zpevněných ploch po realizaci stavby 2838 m3 (koeficient odtoku
1,0).

Vliv na průtoky v povrchových tocích
Vodní režim v řece Moravě dozná minimálních změn. Srážkové vody ze zpevněných
ploch budou odváděny na vtok do ČOV. Na výstupu z čistírny bude tedy o 2838 m3
za rok více. Do Moravy tak bude vypuštěno průměrně přibližně o 324 l vody za hodinu
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více než v současnosti, což průtoky ve vodním toku, které činí za hodinu průměrně
70 miliónů litrů, neovlivní.
Odběry vody z toku prováděny nebudou.

Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
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.
Vzhledem k tomu, že i po realizaci záměru nedojde ke změně technologie čistění odpadních vod, zůstanou parametry vod vypouštěných do vodního toku stejné. K ovlivnění povrchových vod ve vodních tocích by tak nemělo dojít. Stejně tak by při běžném
provozu nemělo dojít k ovlivnění podzemních vod.
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 případě havárie je
nezbytné okamžitě kontaktovat příslušné organizace integrovaného záchranného systému - HZS a zamezit případné kontaminaci půdy a povrchových či podzemních vod.
O situaci je nezbytné informovat i správce vodních toků.
K negativnímu vlivu na jakost povrchových a podzemních vod nebude docházet za
předpokladu dodržování právních a technických norem při dopravě a provozu stavby
tak, aby nedošlo k úniku látek nebezpečných vodám a k jejich vniknutí do vodních
toků či půdy.

Vlivy na hydrogeologické poměry a zdroje vody
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo teoreticky dojít v souvislosti
se zásahem do podložních hornin, které mají funkci kolektoru podzemní vody. Výkopy
budou prováděny jen v nejnutnějším rozsahu do hloubky max. 0,6 m z důvodu srovnání nivelety základové spáry. V místě stavby byla ověřena hloubka zvodnělých vrstev a navržené řešení je možné. Další možností ovlivnění podzemních vod je jejich
znehodnocení při havárii a úniku nebezpečných látek. Předcházení těmto situacím je
eliminováno technologickou kázní, následná opatření řeší příslušná legislativa a havarijní řád.

D.1.5. VLIVY NA PŮDU
Záměr ČOV Litovel – solární sušení surového kalu je umístěn na pozemcích, na
které se nevztahují ochranné podmínky zemědělského půdního fondu. Pro vydání
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územního rozhodnutí tedy není nutný souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1991 Sb., o ochraně 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 trvalé odnětí bude nutné. Pro vydání
souhlasu s odnětím pozemku určeného k plnění funkcí lesa je kompetentní orgán
státní správy lesa (odbor životního prostředí Městského úřadu Litovel).
Zbývající část dotčených pozemků je v katastru nemovitostí zařazených jako ostatní
plocha.
Celková zastavěná plocha záměru činí 4 526 m2. Z toho zaujímají haly sušárny 3108
m2, zpevněné plochy 1418 m2.
Před zahájením stavebních prací bude na plochách půdorysů stavebních objektů
v místech, kde zasahují do travního porostu, skryta a následně využita kulturní vrstva
půdy. Mocnost snímané vrstvy bude průměrně 20 cm, celkové množství humusové
zeminy ze skrývaných ploch o výměře 1898 m2 bude činit 380 m3. Tento materiál
bude uložen na dočasných deponiích na pozemcích investora a po dokončení terénních úprav bude využita pro úpravu terénu narušeného při výstavbě v okolí stavebních objektů. Svahy dočasných skládek budou upraveny do přirozených sklonů, a
pokud zde bude ornice skladována během celého vegetačního období nebo déle, bude
oseta vhodnou travní směsí.
Na plochách, kde půdorys stavby zasahuje do lesního porostu, bude před zahájením
stavebních prací provedena skrývka hrabanky. Plocha skrývky hrabanky činí 2628
m2. Průměrná mocnost snímané vrstvy bude 20 cm, celkové množství humusové zeminy ze skrývaných ploch bude tedy činit 525 m3. Materiál bude rozprostřen na
vhodná místa na lesním pozemku parc.č. 856/2, popřípadě bude nabídnut k využití
jiným vlastníkům lesních pozemků.
Na pozemcích s ohledem na sklon, zpevnění, popřípadě travní porost nebude docházet k narušování povrchu půdy vodní erozi. K jistému zvýšenému nebezpečí eroze
může dojít pouze ve fázi stavby jednotlivých stavebních objektů, při terénních úpravách a zemních pracích. Případným lokálním negativním projevům vodní eroze bude
nutno předcházet maximální ochranou půdního krytu, nasazením vhodné techniky a
bezodkladným zatravněním ploch vhodnou travní směsí nebo jejich zpevněním. Budeli přesto zjištěno poškození travního drnu či projevy vodní eroze, budou bezodkladně
provedena sanační opatření.
Nadbytečná zemina z výkopových prací bude odvezena z místa stavby a bude uložena
na skládku odpadů, pokud nebude využita pro terénní úpravy v rámci stavby, či
úpravy nebo rekultivace jiné stavby.
Zemní práce při stavbě objektů a terénní úpravy musí být prováděny s důrazem na
minimalizaci škod na půdním prostředí. Zpětné úpravy ploch do původního stavu budou prováděny ohumusováním a osevem z místního travního osiva. Pro ohumusování
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bude využita ornice z místa výstavby, která byla uložena na dočasné deponii v blízkosti úprav.
Při řádném dodržování právních a technických norem nedojde při běžném provozu
komunikace k úniku závadných látek do prostředí a ke kontaminaci půdy. K té by
mohlo výjimečně dojít v případě jejich úniku při přepravě nebo v případě havárie
dopravního prostředku. Půda v bezprostředním okolí komunikace může být kontaminována některými škodlivinami emitovanými z provozu automobilové dopravy.
Vlivy na půdu lze charakterizovat s ohledem na plochu záboru a umístění stavby převážně na lesním pozemku za významný vliv stavby na životní prostředí.

D.1.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
V dané lokalitě byly provedeny geologické a hydrogeologické průzkumy. Geologické
a hydrogeologické poměry jsou známé, charakter stavby nevyžaduje doplnění těchto
průzkumů.
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.
Výstavbou budov a zpevněných ploch dojde k lokální změně infiltračních poměrů.
Výkopy pod hladinou podzemní vody nebudou prováděny. Výkopky zbylé po zpětném
zásypu jam a rýh musí být vhodně rozprostřeny nebo odvezeny.
Při výstavbě dojde terénními úpravami a přesuny zeminy k mírným změnám v místní
topografii část haly bude provedena v násypu.
Přírodní zdroje ve formě ložisek nerostných surovin nebudou stavbou ani provozem
obchvatu ovlivněny.
V místě stavby byl orientačně stanoven přechodný radonový index (nízké až střední
riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty a nízký radonový index pro hlubší podloží). Jelikož součástí stavby nejsou pobytové místnosti, není nutno dle § 6 odst. 4
zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření k
žádosti o stavební povolení doložit stanovení radonového indexu pozemku.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit jako nevýznamné.
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D.1.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
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, záměr byl
posouzen rovněž z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 podle § 45i stejného zákona. Obě hodnocení vypracoval RNDr. Vlastimil Kostkan v roce 2019.
Přímým vlivem zásahu je zábor území, v tomto případě převážně lesa (PÚPFL), spojený s odstraněním lesního porostu a záboru biotopu lužního lesa L3.2 (tvrdé luhy
nížinných řek). Zábor bude trvalý. Kácení lesního porostu je významným a silným
zásahem do stávajících biotopů a populací organismů.
Nejvýznamnějším nepřímým zásahem bude dočasně zvýšená doprava materiálu a
hluk při výstavbě. Doprava bude probíhat po komunikaci od Litovle, tedy po ulicích,
kudy jsou obsluhovány i sklady dřeva a podniky dřevozpracujícího průmyslu, včetně
samotné ČOV. Volnou přírodu neovlivní.
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.

VLIV NA FLÓRU
Hlavním vlivem je nevratné odstranění biotopu lužního lesa (tvrdého luhu) včetně
všech jeho rostlinných zástupců (celkem průzkumem i podle NDOP) 64 zjištěných
druhů, ze kterých dva jsou zvláště chráněné:
- sněženka podsněžník, (Galanthus nivalis) v kategori ohrožený druh,
- bledule jarní (Leucojum vernum) v kategori ohrožený druh.
Botanickým průzkumem byly zjištěny další dva druhy – zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a árón východní (Arum cylindraceum), které jsou vedeny v celostátním Červeném seznamu v nižších kategoriích ohrožení.
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Záměr je z velké části situován v biotopu L3.2B, který je předmětem ochrany EVL
Litovelské Pomoraví. Zásah do tohoto biotopu představuje cca 2628 m2. Vzhledem k
tomu, že v EVL Litovelské Pomoraví bylo vymezeno celkem 14.527.908 m 2 tohoto
biotopu, jedná se o 0, 025 % z jeho celkové rozlohy v EVL.
Záměr neovlivňuje žádné další biotopy ani druhy – předměty ochrany EVL Litovelské
Pomoraví.

VLIV NA FAUNU
Vlivy na hmyz
Odstraněním biotopu dojde k lokální ztrátě 24 druhů hmyzu, z toho dvou zvláště
chráněných:
- zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), v kategori ohrožený druh,
- čmelák rodu Bombus sp., v kategori ohrožený druh.

Vlivy na obojživelníky a plazy
Realizací zásahu nedojde k zásahu do rozmnožovacích biotopů obojživelníků, pouze
bude omezen rozsah plochy, kterou v létě využívá skokan hnědý. Prostředí bude
ochuzeno o prostor 1–2 teritorií zvláště chráněného druhu:
- slepýš křehký (Anguis fragilis), v kategorii silně ohrožený druh.

Vlivy na ptáky
V území bylo zjištěno 19 druhů potenciálně hnízdících ptáků. Prakticky pro všechny
druhy bude znamenat realizace záměru ztrátu hnízdního biotopu a z větší části i potravních zdrojů. Lze předpokládat, že po dokončení stavby a uvedení sušárny do provozu může stavbu k hnízdění využívat některý silně synantropní druh, například rehek domácí nebo kos černý.
Záměr podle zjištění v roce 2019 přímo neovlivňuje žádné ptačí druhy – předměty
ochrany PO Litovelské Pomoraví. Biotop je ovšem vhodný pro hnízdění dvou druhů,
předmětů ochrany – strakapouda prostředního a lejska bělokrkého. Vzhledem k liniovému charakteru a rozloze potenciálního hnízdiště je teoreticky možné hnízdění 1
páru od každého druhu, což představuje méně než 1 % z populace u strakapouda
prostředního a méně než 0,1 % populace u lejska bělokrkého.
Během výstavby je nutné zabránit usmrcování ptáků, a proto je nutné kácení porostu
provést mimo hnízdní období, ideálně mezi 1. říjnem a 28. únorem běžného roku.
Přesto dojde k narušení hnízdiště (hnízdního biotopu) a bude nutné požádat o odchylku z ustanovení § 5a ZOPK.
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Dalším silným vlivem na ptáky budou skleněné stěny solární sušárny (skleníků), protože ptáci sklo nevidí, naráží do něj, zraňují se a zabíjejí.
Závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody, AOPK ČR, regionálním pracovištěm
Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví č.j.: S/773/OM/19775/OM/19 ze dne 18. 3. 2019 nebyl významný vliv záměru na lokality soustavy
Natura 2000 vyloučen.

VLIVY NA EKOSYSTÉMY
Realizace a provoz záměru představuje úbytek části ekosystému lužního lesa o rozloze cca 2628 m2. V rámci tohoto ekosystému můžeme ještě vyčlenit jako samostatný biotop mohutný dub letní ve východní části území. Realizace záměru představuje likvidaci tohoto dubu, jeho záchrana by byla možná jedině posunutím sušárny
cca o 25-30 m.

Vlivy na zvláště chráněná území a památné stromy
Hlavním vlivem je zábor asi 2628 m2 přírodního biotopu c CHKO Litovelské Pomoraví,
kterou zabere vlastní sušárna a pro tento zábor je dále navrženo zmírňující opatření.
Provoz sušárny kalů již pro CHKO nepředstavuje negativní vliv.
Maloplošných zvláště chráněných území se vliv výstavby ani provozu nedotýká vůbec.

Vlivy na ÚSES
Stavba je součástí nadregionálního biocentra a část z něj zabere. To sice nezpůsobí
nefunkčnost struktury ÚSES, ale každé snížení plochy struktur ÚSES se načítá s jinými vlivy, zejména pokud leží takto blízko města. Z tohoto pohledu je navržené
komplexní zmírňující opatření současně zmírněním negativního vlivu na ÚSES.

Vlivy na VKP
Zásah ovlivní následující VKP: les, niva. V obou případech trvalým záborem a vyřazení z funkce na ploše 2628 m2. Také pro tento vliv se uplatňují navržená zmírňující
opatření.
Charakter záměru, jeho výstavba a provoz a záměrem dotčená plocha jsou natolik
malé, že nepředstavují významný vliv na celistvost EVL Litovelské Pomoraví a PO
Litovelské Pomoraví.
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Po rozboru stavu lokalit soustavy Natura 2000, jejich předmětů ochrany, charakteru
záměru, a variant jeho provedení lze dojít k následujícímu závěru o vlivech záměru
na jednotlivé předměty ochrany:
Tabulka: Přehled hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL a PO Litovelské
Pomoraví
Předmět ochrany

Vliv

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky

0

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

0

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0

L3.1 Hercynské dubohabřiny

0

L3.2 Polonské dubohabřiny

0

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

0

L2.4 Měkké luhy nížinných řek

0

L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné
porosty
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné
porosty

0
-1

bobr evropský

0

čolek velký

0

kuňka ohnivá

0

modrásek bahenní

0

netopýr černý

0

ohniváček černočárný

0

svinutec tenký

0

vydra říční

0

strakapoud prostřední

-1

lejsek bělokrký

-1

ledňáček říční

0

Stručné
zdůvodnění
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
prokázaný zánik
2628 m2
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
není přímo ani
nepřímo dotčen
možný zánik
hnízdiště 1 páru
možný zánik
hnízdiště 1 páru
není přímo ani
nepřímo dotčen

V předchozích kapitolách je uveden charakter stavby, zásahu a z něj vyplývajících
negativních vlivů. Zde je stručný souhrn opatření, která mohou významným způsobem zmírnit negativní vlivy zásahu:
- Nahradit stavbou zaniklé biotopy jinými, které nemusí být biotopově shodné,
ale zvýší biologickou diverzitu a ekologickou stabilitu okolí Litovle, v rámci
CHKO Litovelské Pomoraví. Mohou to být pásy stromové a keřové zeleně
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v otevřené zemědělské krajině (pole, louky), které by souvislé lužní lesy lépe
zakomponovalo do krajiny, zvýšily ekologickou stabilitu říční nivy jako VKP i
funkci nadregionálního biocentra a rozšířily ekologickou diverzitu a propojily
přirozeně bohaté břehové porosty vodních toků mezi sebou. Takové opatření
zmírní dopady hodnoceného zásahu na druhy rostlin a živočichů, VKP, ÚSES,
ekosystémy, biodiverzitu, migrační prostupnost území a podstatně zlepší estetickou hodnotu krajiny jihovýchodně od Litovle (krajinný ráz). Investor záměru, Město Litovel, k tomuto účelu nabídlo pozemky v prostoru Litovel –
Karlov – Šargoun. Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr představuje zánik
cca 2628 m2 poměrně kvalitního lesního biotopu, měly by náhradní výsadby
dřevin v koridorech představovat plochu nejméně dvojnásobnou, tedy přibližně 6000 m2.
Obrázek D.1.: Území, kde by bylo vhodné vytvořit v otevřené zemědělské krajině pásy keřové a stromové zeleně

- Provést transfer zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin
(áron plamatý, bledule jarní, sněženka podsněžník) před zahájením stavby
do odpovídajícího lesního porostu biotopu L2.3, ideálně mladého porostu po
provedení probírek s delší perspektivou zachování bez těžebních zásahů a
odpovídajícím prosvětlením.
- Zabránit nárazům ptáků do stěn skleníků, zejména těch svislých, jejich natřením nebo polepením poloprůhlednými foliemi.
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Obrázek D.2.: Ukázky možné struktury obarvení (nebo polepení průhlednými
foliemi) u všech svislých stěnách skleníků

-

Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit hnízdění strakapouda prostředního a lejska bělokrkého jako předmětů ochrany PO Litovelské Pomoraví
v prostoru, kde má být umístěna solární sušárna čistírenských kalů a
dále z potřeby zmírnit negativní vlivy na ptáky z hlediska jejich obecné
ochrany podle § 5a ZOPK, je nezbytné provádět kácení dřevin v lokalitě
zájmu pouze mimo období hnízdění ptáků, to je od 1. 9. do 28. 2 kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nachází dutinové
stromy, ve kterých mohou zimovat některé druhy letounů, by bylo
vhodné kácení zúžit na termín 1. 9. – 31. 10. kalendářního roku. V tomto
období mohou letouni snadno dutiny opustit nebo být před kácením vypuzeni (mláďata jsou již vzletná, zvířata ještě nehibernují a dokáží si
najít náhradní úkryty).

-

Přestože strakapoud prostřední a lejsek bělokrký, předměty ochrany v
PO Litovelské Pomoraví, nebyly v území zjištěny jako hnízdící, lokalita
pro oba poskytuje potenciální hnízdní příležitosti a ty by neměly být z
hlediska dlouhodobého ztraceny. Tato náhrada je v současné době již
realizována ve formě náhrady nepůvodních jehličnatých porostů porosty
charakteru lužních lesů charakteru biotopů L2.3.
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Monitoring
Během stavby by měl být zapojen biodozor, který dohlédne na plnění následujících
opatření:
-

Přesazení zvláště chráněných rostlin (bledule jarní a sněženky podsněžníku)
před zahájením veškerých stavebních činností.

-

Kontrolovat výskyt obojživelníků a plazů v území, určeném k zástavbě těsně
před zahájením přípravy stavby (skrývky ornice a modelace terénu) a pokud
by zde nějaké živočichy zastihl, provést jejich transfer na blízká vhodná
území.

-

Monitoring dostatečnosti krytí bočních skleněných stěn barvami proti nárazům ptáků během prvních dvou let po uvedení stavby do provozu. Kontrola
musí proběhnout opakovaně, v intervalech cca 3-4 týdny, celoročně po dva
roky, protože viditelnost skleněných stěn se může během vegetační sezóny
měnit při olistění a defoliaci okolních porostů. Pokud by kontrola zjistila, že
nátěry nefungují, vyvolá jednání mezi majitelem sušárny, orgány ochrany
přírody a najdou nové barevné řešení.

Hodnocený zásah, výstavba a provoz solární sušárny kalů u ČOV Litovel, představuje
mírně negativní zásah do několika zájmů ochrany přírody podle části druhé, třetí a
páté ZOPK. Vlivy do zájmů podle části čtvrté (Natura 2000) jsou řešeny samostatným
posudkem.
V tomto posudku je popsán záměr, lokalita záměru a jednotlivé složky a zájmy
ochrany přírody a rozsah negativních vlivů, které s tímto záměrem souvisí. 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.

D.1.8. VLIVY NA KRAJINU
Území se nachází v ploché lesnaté krajině, na okraji města Litovel. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nivu a v bezprostřední blízkosti ČOV protéká řeka Morava jako hlavní
tok určující charakter celé nivy, můžeme též hovořit o „říční krajině“ ve smyslu definice Štěrby.
Hodnocený zásah je představován výstavbou solární sušárny, což jsou dva podélně
stojící skleníky o délce 120 m a celkové šířce 24 m (2 x 12 m). Celková (od země k
hřebeni) výška skleníků je 9,32 m, výška stěny skleníku ke střeše je 6,3 m. Stavba
je jednoduchého tvaru.
Skleníky budou umístěny v západo–východním směru, tzn. čelem k průmyslovému
areálu (pila a skládka dřeva), jehož budovy mají oproti skleníku zhruba poloviční výši.
Dále je přístupová cesta k ČOV lemovaná souvislou řadou topolů, za kterou je další
dřevozpracující podnik s budovami o výšce jednoho nadzemního podlaží (tedy cca 5
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m) a za ním je další lesní porost. Tyto objekty a porosty skryjí stavbu v pohledu od
obytné zástavby na východním okraji Litovle.
Na východním okraji je čelo skleníku obráceno do vzrostlého lužního lesa.
Od severu (tedy boční pohled na sušárnu) je mezi sušárnou a cyklostezkou č. 6072
porost mladého lužního lesa široký 35 m. Je to porost, který zde zůstane i po vykácení
pásu lesa podél ČOV. Tento porost v současné době dosahuje výšky asi 8 m a je ve
věku asi 20 let. Bude tedy stavbu krýt (při obmýtí 100 let) dalších 80 let. Stavba
může prosvítat v zimním období, kdy budou porosty bez listí.
Jinak objekt krajinný ráz výrazně nenaruší, může být jako objekt výrazný při leteckém pohledu.
Vlivy sušárny kalů na krajinný ráz je možno celkově pokládat za málo významné.

D.1.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
V souvislosti s navrženou výstavbou nové sušárny kalů nedojde k demolicím stávajících budov ani jiných staveb. Nepředpokládá se rovněž ani jejich negativní ovlivnění.
V období výstavby budou v malé míře ovlivněny větším dopravním zatížením veřejné
komunikace, po kterých bude na stavbu přijíždět mechanizace pro provádění zemních
a stavebních prací.
Historicky nebo architektonicky cenné objekty nebudou stavbou ovlivněny, neboť se
nacházejí mimo její dosah. Místo stavby není ve Státním archeologickém seznamu
evidováno jako území s archeologickými nálezy.
Výstavbou a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Tradice
ani životní styl obyvatel žijících v okolí projektované stavby nebude realizací záměru
ovlivněn.
V důsledku provedení navržených úprav dojde k finančnímu zhodnocení dotčených
pozemků. Pozitivní bude vliv záměru na život obyvatel města Litovle, jelikož v důsledku zprovoznění sušárny a menšího objemu odvážených kalů bude dopravní zátěž
na komunikacích nižší.

D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ
A POPULACI
Výstavba nové sušárny čistírenských kalů představuje rozšíření a modernizaci stávající čistírny odpadních vod. Stavba je nezbytná z důvodu legislativních změn v oblasti
nakládání s kaly. Realizace stavby bude představovat zábor části lesního pozemku,
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současně ale dojde ke snížení objemu kalu, který je z ČOV odvážen k použití na zemědělskou půdu. Tím dojde ke snížení emisí a hluku z dopravy. Z těchto skutečností
vycházelo komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Potenciální vlivy byly hodnoceny především na základě porovnání stávajícího a výhledového stavu v dotčeném území.
Pro město Litovel je schválen územní plán, jehož požadavkům navržená stavba vyhovuje. Skutečnost, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, je základním předpokladem jeho akceptovatelnosti v dané lokalitě.
Lokalita, do které je záměr situován, navazuje na území plně urbanizované se všemi
negativními důsledky na životní prostředí, které takový charakter využití ploch vyvolává. Nová výrobní a skladovací hala bezprostředně navazuje na stávající provoz čistírny odpadních vod. Hala však současně zasahuje do lesního porostu a území chráněného z hlediska ochrany přírody. Z tohoto důvodu byly vypracovány samostatné
studie, které zásah do tohoto území vyhodnotily jako akceptovatelný. Záměr je realizován z důvodu modernizace stávajícího provozu ČOV vynucené novými právními
předpisy. Vlastní provoz nových objektů nebude vykazovat negativní dopady na
složky životního prostředí a použití progresivních technologií a materiálů je předpokladem pro bezpečné plnění norem vztahujících se k životnímu prostředí. Rozsah
vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na
prostor areálu ČOV a jeho nejbližší okolí. Takto vymezené území přesahují pouze
vlivy spojené s dopravou. Po dobu výstavby sušárny kalů dojde krátkodobě ke zvýšení dopravy, po zahájení provozu záměru dojde naopak ke snížení dopravy v důsledku nižšího objemu vysušeného kalu odváženého z ČOV.
Záměr bude mít pozitivní dopad nejen na obyvatele města Litovle a životní prostředí
ve městě, ale i na provoz a zájmy vlastníka čistírny odpadních vod – města Litovel.
Žádný z potenciálních vlivů záměru nelze označit za tak významný, že by vylučoval
jeho realizaci. Nové stavební objekty bezpečně splňují požadavky kladené na stavby
tohoto charakteru z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a zaručují
plnění limitů stanovených příslušnou legislativou i technickými normami.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že rozsah negativních vlivů
záměru na zasažené území a populaci bude málo významný a pozitiva související s
realizací záměru převáží případné nepříznivé stavy.

D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nejbližší státní hranice (s Polskem) je od ČOV Litovel vzdálena 52 km severozápadním
směrem. Potenciální možnost ovlivnění území sousedního státu stavbou je vyloučena,
vzhledem ke značné vzdálenosti se neuplatní vlivy vizuální ani jiné. Veškeré případné
vlivy při realizaci záměru i při jeho provozu budou mít pouze lokální charakter.
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D.4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU
VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
K prevenci a minimalizaci možného negativního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí souvisejících se záměrem je třeba, aby byly zohledněny následující
podmínky:

OPATŘENÍ VE FÁZI PŘÍPRAVY ZÁMĚRU
-

Bude zajištěn souhlas s trvalým odnětím pozemku určeného k plnění funkcí lesa
podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

-

Bude vypracován plán náhradní výsadby na pozemcích investora v prostoru jihovýchodně od Litovle.

-

Bude vypracován a schválen plán havarijních opatření (§ 39 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách) pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, který stanoví
činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků závadných látek (použití sorpčního prostředku, uložení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.) a
seznámeni s ním budou všichni pracovníci.

OPATŘENÍ VE FÁZI VÝSTAVBY
Ovzduší
- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
v průběhu výstavby je třeba minimalizovat.
- Prašnost při výstavbě bude snižována v případě potřeby kropením a čištěním komunikací a stavebních ploch.
- Všechna použitá stavební mechanizace zajišťujících provádění úprav musí být
v dobrém technickém stavu. Technický stav vozidel a mechanizmů bude pravidelně
kontrolován a budou prováděny emisní kontroly dle platných předpisů.
- Pozornost bude věnována organizaci dopravy na staveništi; je nutno vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno a zbytečné opakované pojezdy.
- Důsledně bude dodržována doprava pouze po projednaných komunikacích a parkování na vymezených plochách.

Hluk
- Hlučnost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém
stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení. Je třeba vypracovat takový plán prací
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a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. V maximální možné míře budou využity
stavební mechanismy se sníženou hlučností.
- Hlučné mechanismy budou využívány pouze v určené době – mimo dny pracovního
klidu a mino dobu nočního klidu.
- Pro stacionární zdroje hluku (agregáty, kompresory, svařování, řezání apod.) je
vhodné používat zástěny jako protihlukové clony. V maximální možné míře budou
využity stavební mechanismy se sníženou hlučností.
- Veškerá činnost bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován nadlimitními emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě požadavků Krajské hygienické
stanice.

Voda
- Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.)
s výjimkou denní údržby.
- Pravidelně bude prováděna kontrola stavebních mechanismů a ploch staveniště z
hlediska možných úkapů provozních náplní a pohonných hmot.
- Na stavbě bude zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám.
Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být s těmito látkami
nakládáno pouze v souladu s platnými předpisy na vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody.
- Kanalizace, případné jímky na odpadní vody nebo retenční nádrže na dešťové vody
budou vybudovány jako nepropustné, u kolaudace bude předložen protokol o
zkouškách na nepropustnost.
- V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je
nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny.

Odpady
- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; odpady ze stavby
budou ukládány odděleně dle druhů a kategorií, nesmí dojít ke znečištění staveniště
ani jeho okolí. Odpady budou využívány přednostně v rámci stavby. Recyklace odpadů je možná pouze na schváleném zařízení, nevyužitelné odpady budou odstraněny na zařízení k tomu určeném. Bude vyloučena likvidace odpadů pálením na
staveništi. Nakládání s nebezpečnými odpady je možné pouze na základě povolení
orgánu státní správy.
- Smluvně bude se subjekty oprávněnými k nakládání s odpady zajištěno odstranění
odpadů.
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- K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění.

Kulturní památky
- Před realizací zemních prací bude zahájení výstavby ohlášeno Archeologickému ústavu. Při nálezu archeologických památek je nutno postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

Příroda
- Realizace stavby (zásahy do porostů dřevin a půdního krytu) v období vegetačního
klidu a mimo reprodukční období živočichů.
- Provedení podrobnějšího průzkumu území před zahájením skrývek a provedení
eventuálních transferů živočichů, zejména obojživelníků a plazů ze zájmového
území stavby.
- Maximální ochrana stávající vegetace v místech úprav i na sousedních pozemcích
při realizaci stavby.
- Při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo ke zraňování nebo
uhynu živočichů.
- Provést transfer zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin (áron
plamatý, bledule jarní, sněženka podsněžník) před zahájením stavby do odpovídajícího lesního porostu biotopu L2.3, ideálně mladého porostu po provedení probírek
s delší perspektivou zachování bez těžebních zásahů a odpovídajícím prosvětlením.
- Stávající dřeviny v blízkosti stavby, které mají byt zachovány, chránit při stavebních
činnostech v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích, a to nejlépe pevným oplocením nebo obedněním do výšky
1,8 m.
- Vyloučit nebo maximálně omezit pohyb stavební mechanizace v kořenovém prostoru
stromu.
- Po ukončeni stavby terén bezodkladně oset trávou dle ČSN 83 9031 Trávníky a
jejich zakládání.
- Po ukončení stavby provést náhradní výsadbu dřevin.

Půda
- Provedení skrývky hrabanky na plochách odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa a ornice na plochách travních porostů a jejich využití pro následné ohumusování na původních místech nebo rekultivaci jiné zemědělské nebo lesní půdy.
- Provádění skrývek mimo reprodukční období živočichů.
- Umístění dočasných deponií půdy a výkopových materiálů s ohledem na ochranu
pozemků, vegetace a ekosystémů. Preference systému bez meziskládek.
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- Využití zeminy vytěžené z výkopů v maximální míře pro konečné úpravy v místech
stavby objektů.
- Minimalizace pojezdů stavební techniky během výstavby z důvodu omezení negativních vlivů na půdu (hutnění, kontaminace).
- Důsledná rekultivace všech ploch dotčených výstavbou v rámci provádění konečných úprav terénu z důvodu prevence ruderalizace území.
OPATŘENÍ VE FÁZI PROVOZU SUŠÁRNY
Ovzduší
- Budou plněny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
ve smyslu § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší a podmínek závazných stanovisek vydaných
orgánem ochrany ovzduší.
- Pozornost bude věnována organizaci dopravy v areálu; je nutno vyloučit zbytečný
běh motorů naprázdno.
- Technický stav vozidel a mechanizmů zajišťujících provoz ČOV bude pravidelně kontrolován a budou prováděny emisní kontroly dle platných předpisů.
- Zpevněné plochy, sušárnu a veškerá její zařízení udržovat v řádném technickém
stavu.

Hluk
- Veškerá činnost bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě požadavků Krajské hygienické stanice.
- Je nutno dbát na dobrý technický stav zařízení, která by mohla negativně ovlivňovat hlukovou pohodu.

Voda
- Nakládání s dešťovými vodami ze střech a zpevněných ploch bude prováděno v
souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území.
- Techniku je nutno parkovat a manipulovat s ní pouze na určených místech, v prostoru areálu bude zakázáno mytí strojů a motorových vozidel, aby nemohlo dojít k
úniku závadných nebo nebezpečných látek do povrchových či podzemních vod.
- Namátkově bude kontrolován stav zpevněných ploch, v případě vizuálního zjištění
kontaminace ropnými látkami bude znečištění odstraněno v souladu s provozním
řádem.
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Příroda
- V rámci provozu budou maximálně šetřeny a pravidelně udržovány všechny navazující zelené plochy.
- Po ukončení stavby příležitostně kropit zeleň podél stavby pro odstranění usazeného
prachu;
- Zabránit nárazům ptáků do stěn skleníků, zejména těch svislých, jejich natřením
nebo polepením poloprůhlednými foliemi.
- V případě havárie okamžitě kontaktovat příslušné organizace integrovaného záchranného systému – HZS, informovat správce vodních toků (Povodí Moravy s.p.)
a bezodkladně zamezit šíření kontaminace (aplikace sorbentu, instalace norné
stěny);
- Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaných a schválených provozních,
havarijních a požárních řádů nových objektů. Musí být důsledně dodržovány bezpečnostní, hygienické a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich
smyslu budou zaškoleni pracovníci a bude stanovena jejich odpovědnost. K dispozici
musí být plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených revizích zařízení
a záznamy o zjištění a odstranění závad.
- Zařízení musí být provozována v souladu s technickými podmínkami a návody na
obsluhu stanovenými jejich výrobci.
- Provozovatel musí zajišťovat pravidelné kontroly, údržbu a revize instalovaného
zařízení v rozsahu a termínech stanovených výrobci jednotlivých zařízení a příslušnou legislativou. Doklady o seřízení a revizích budou přikládány k provozní evidenci
zdroje.

OPATŘENÍ VE FÁZI UKONČENÍ ZÁMĚRU
Opatření pro fázi ukončení záměru nejsou v současné době řešena. Při volbě správných technologií může být stavba odstraněna bez podstatných vlivů na životní prostředí nebo významné produkce znečištěných stavebních odpadů.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Nahradit stavbou zaniklé biotopy jinými, které nemusí být biotopově shodné, ale
zvýší biologickou diverzitu a ekologickou stabilitu okolí Litovle, v rámci CHKO Litovelské Pomoraví. Mohou to být pásy stromové a keřové zeleně v otevřené zemědělské
krajině (pole, louky), které by souvislé lužní lesy lépe zakomponovalo do krajiny,
zvýšily ekologickou stabilitu říční nivy jako VKP i funkci nadregionálního biocentra a
rozšířily ekologickou diverzitu a propojily přirozeně bohaté břehové porosty vodních
toků mezi sebou. Takové opatření zmírní dopady hodnoceného zásahu na druhy rostlin a živočichů, VKP, ÚSES, ekosystémy, biodiverzitu, migrační prostupnost území a
podstatně zlepší estetickou hodnotu krajiny jihovýchodně od Litovle (krajinný ráz).
Investor záměru, Město Litovel, k tomuto účelu nabídlo pozemky v prostoru Litovel
– Karlov – Šargoun. Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr představuje zánik cca
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2628 m2 poměrně kvalitního lesního biotopu, měly by náhradní výsadby dřevin v
koridorech představovat plochu nejméně dvojnásobnou, tedy přibližně 6000 m2.
Bude nutné zajistit péči o nově vysazené dřeviny po dobu 3 - 5 let (ochrana proti
okusu zvěří, zálivka, příp. dosadba atd.);
Opatření jsou uvedena pouze rámcově, jejich detailní rozpracování je součástí projektu a provozního řádu zařízení.

Monitoring
Během stavby by měl být zapojen biodozor, který dohlédne na plnění následujících
opatření:
-

Přesazení zvláště chráněných rostlin (bledule jarní a sněženky podsněžníku)
před zahájením veškerých stavebních činností.

-

Kontrolovat výskyt obojživelníků a plazů v území, určeném k zástavbě těsně
před zahájením přípravy stavby (skrývky ornice a modelace terénu) a pokud
by zde nějaké živočichy zastihl, provést jejich transfer na blízká vhodná
území.

-

Monitoring dostatečnosti krytí bočních skleněných stěn barvami proti nárazům ptáků během prvních dvou let po uvedení stavby do provozu. Kontrola
musí proběhnout opakovaně, v intervalech cca 3-4 týdny, celoročně po dva
roky, protože viditelnost skleněných stěn se může během vegetační sezóny
měnit při olistění a defoliaci okolních porostů. Pokud by kontrola zjistila, že
nátěry nefungují, vyvolá jednání mezi majitelem sušárny, orgány ochrany
přírody a najdou nové barevné řešení.

D.5. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH, KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
V době zpracování oznámení byla zpracována dokumentace stavby pro vydání společného povolení. Posouzení záměru bylo provedeno na základě údajů uvedených
v této dokumentaci, podkladů poskytnutých projektantem záměru, městem Litovel a
společností Čerlinka, s.r.o., konzultací s odbornými firmami, pracovníky Krajského
úřadu Olomouckého kraje, dotčených orgánů státní správy a dalších podkladů včetně
osobních zkušeností zpracovatele dokumentace. Míra neurčitostí je dána zevrubností
podkladů, které byly ve fázi přípravy záměru při zpracování oznámení k dispozici.
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V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno
ověřit dalšími podrobnějšími analýzami. Zpracovatel oznámení se domnívá, že případné další a podrobnější průzkumy a měření by nepřinesly informace, které by zásadně ovlivnily predikci významnosti hodnocených vlivů na složky životního prostředí
a které by mohly zásadně změnit možnost realizace záměru. Vzhledem k charakteru
stavby a s ohledem na předpokládané nevýznamné vlivy záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí byly dostupné podklady a informace pro objektivní hodnocení přípravy, realizace, provozu popř. ukončení záměru a pro stanovení podmínek minimalizujících negativní vlivy na prostředí dostatečné a lze předpokládat, že žádné souvislosti a specifikace vlivů stavby na životní prostředí nebyly zanedbány.
Při posuzování vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, veřejné zdraví
a z hlediska potenciální havárie je respektován princip předběžné opatrnosti.

ČÁST E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY
PŘEDLOŽENY)
Záměr je předkládán v jedné variantě řešení, stavba nemá zpracovanou žádnou alternativu v technickém řešení ani v umístění na jiné lokalitě. Umístění nových stavebních objektů je dáno situováním čistírny odpadních vod Litovel, využitelného pozemku, navazujících komunikací, terénními poměry a technickými parametry navržené solární sušárny surového kalu. Navržená dispozice respektuje požadavky provozovaných činností a použitých technologií při výstavbě. Navržené stavební řešení a
technologické postupy vycházejí z požadavků investora na efektivnost výstavby a
provozu zařízení a současně splňují požadavky dané legislativou na konstrukční provedení stavby a na provozované aktivity z hlediska bezpečnosti práce, vlivů na životní
prostředí a jiných zvláště chráněných zájmů.

ČÁST F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ
Související doplňující údaje, grafická dokumentace a doklady jsou uvedeny v části H.
Příloha
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F.2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Oznamovatel a zpracovatel oznámení prohlašují, že žádná z podstatných informací o
záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní
prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.
Záměr ČOV Litovel – solární sušárna surového kalu byl posouzen ze všech hledisek stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a po zvážení všech okolností je možno konstatovat, že stavbu lze z hlediska vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví považovat za akceptovatelnou. Záměr lze realizovat, při jeho další přípravě, realizaci a provozování však musí být splněna navržená
opatření a doporučení k omezení negativních vlivů.

ČÁST G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznámení záměru ČOV Litovel, solární sušení surového kalu (dále též Oznámení), jehož investorem a oznamovatelem je Město Litovel, Město Litovel, Nám.
Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČ: 002 99 138, je zpracováno v souladu
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
(dále též zákon), obsah oznámení je dán přílohou č. 3 zákona. Cílem oznámení je
poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu.
Dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr kategorie II. č. 56: Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok. Záměr
podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným správním úřadem, který zajišťuje posuzování,
je Krajský úřad Olomouckého kraje.
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.
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. Účelem stavby je plnit legislativní požadavky při nakládání
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s kalem, snížit obsah vody v kalu a snížit náklady na odvoz kalů z ČOV. 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.
Vlivy na veřejné zdraví budou 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.
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 sušírna 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 hodnocení
výstupů obdobných zařízení nebude provoz posuzovaného záměru zdrojem nadměrného zápachu.
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
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ventilátorů instalovaných uvnitř sušárny za účelem zvýšení odpařování. Hluk je tlumen zdmi a střechami objektů, ve kterých jsou zdroje umístěny a chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb nalézající se ve vzdálenosti minimálně
350 m nebude zatěžován nadlimitním hlukem.
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.
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. Před zahájením stavebních prací bude na
plochách půdorysů stavebních objektů v místech, kde zasahují do travního porostu,
skryta a následně využita kulturní vrstva půdy. Tento materiál bude uložen na dočasných deponiích na pozemcích investora a po dokončení terénních úprav bude využita
pro úpravu terénu narušeného při výstavbě v okolí stavebních objektů. Na plochách,
kde půdorys stavby zasahuje do lesního porostu, bude před zahájením stavebních
prací provedena skrývka hrabanky. Na pozemcích s ohledem na sklon, zpevnění, popřípadě travní porost nebude docházet k narušování povrchu půdy vodní erozi.
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
ložisek nerostných surovin nebudou stavbou ani provozem obchvatu ovlivněny.
Přímým vlivem zásahu je zábor území, v tomto případě převážně lesa (PÚPFL), spojený s odstraněním lesního porostu a záboru biotopu lužního lesa L3.2 (tvrdé luhy
nížinných řek). Zábor bude trvalý. Kácení lesního porostu je významným a silným
zásahem do stávajících biotopů a populací organismů. Nejvýznamnějším nepřímým
zásahem bude dočasně zvýšená doprava materiálu a hluk při výstavbě. Doprava bude
probíhat po komunikaci od Litovle, tedy po ulicích, kudy jsou obsluhovány i sklady
dřeva a podniky dřevozpracujícího průmyslu, včetně samotné ČOV. Volnou přírodu
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neovlivní. 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.
Záměr je z velké části situován v biotopu L3.2B, který je předmětem ochrany EVL
Litovelské Pomoraví. Zásah do tohoto biotopu představuje cca 2628 m2. Vzhledem k
tomu, že v EVL Litovelské Pomoraví bylo vymezeno celkem 14.527.908 m 2 tohoto
biotopu, jedná se o 0, 025 % z jeho celkové rozlohy v EVL.
Z hlediska krajiny a ovlivnění krajinného rázu je význam navržené stavby pouze
lokální. Navržený objekt krajinný ráz výrazně nenaruší, může být jako objekt výrazný
při leteckém pohledu.
V souvislosti s výstavbou nové komunikace nedojde k demolicím stávajících budov
ani jiných staveb. Nepředpokládá se rovněž ani jejich negativní ovlivnění. Výstavbou
a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Tradice ani životní
styl obyvatel žijících v okolí projektované stavby nebude realizací záměru ovlivněn.
V důsledku provedení navržených úprav dojde k finančnímu zhodnocení dotčených
pozemků.
Výstavba a provoz sušárny kalů nevykazuje výrazné negativní dopady na složky životního prostředí a použití šetrných technologií a materiálů je předpokladem pro bezpečné plnění norem vztahujících se k životnímu prostředí. Rozsah vlivů spojených s
realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na prostor stavby a její
nejbližší okolí.
Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru nezpůsobí v místě stavby výrazné
zhoršení životních ani přírodních podmínek vzhledem ke stávajícímu stavu jak v době
výstavby, tak v době provozu. Vlivy s ní spojené lze označit jako místní a jsou s ní
spojena pouze běžná rizika. Dojde ke zlepšení podmínek v oblasti hluku, čistoty
ovzduší nakládání s kaly z čistírny odpadních vod a veřejného zdraví ve městě Litovel.
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Zakázkové číslo:
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Vzorový příčný řez - obslužná komunikace
M 1 : 25
100

OHUMUSOVÁNÍ
A OSETÍ - tl. 200mm

100

10 000

- 0.025

2,5 %

+ 0.025

U.T.

OHUMUSOVÁNÍ
A OSETÍ tl.200 mm

-0,470

ZÁSYP ZEMINOU
GEOTEXTILIE SF 37

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 +
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E

ČSN EN 13108-1 50 mm
ČSN 73 6129
0,40kg/m2

OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+

ČSN EN 13108-21 120 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK PI-E
ŠTĚRKODRŤ
ŠD 0/32
ŠTĚRKOPÍSEK
ŠP

ČSN 73 6129
ČSN EN 13285
ČSN EN 13285

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/150/250
DO BETONOVÉHO LOŽE C 12/15
SE ZASPÁROVÁNÍM CM tl.100 mm

1,00kg/m2
150 mm
150 mm
470 mm

CELKEM

NA PLÁNI Edef,2 = 45 MPa
NA ŠD Edef,2 = 80 MPa
POZN.: POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA
AKTIVNÍ ZÓNA TL 0.50m, MATERIÁL VHODNÝ DO AKTIVNÍ ZÓNY, CBR SAT 15%

Dešťová uliční vpusť DN 600 s litinovou dešťovou mříží D 400, s tlumící vložkou
M 1 : 25
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LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ D400 NEBO C250
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max.250

92

BETONOVÝ PRSTENEC
PRO ULIČNÍ VPUSŤ TEGRA 600

TELESKOPICKÝ ADAPTÉR TEGRA 600
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ŠACHTOVÁ ROURA Ø 600 - VLNOVEC
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SPOJKA IN-SITU
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TĚSNĚNÍ

Investor:
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Ing. Roman Kaleta
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FOTODOKUMENTACE

Obrázek 1: Pohled na místo stavby hal solární sušárny od východu.

Obrázek 2: Pohled na místo stavby hal solární sušárny od západu.

Obrázek 3: Stávající lisovna kalu. Odtud bude kal čerpán do solární sušárny.

Obrázek 4: Prostor pro umístění obslužné komunikace.

B. DOKLADY
B.1. Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace.
B.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č.
114/1992.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL
nám. Př. Otakara 777/2, PSČ 784 01
odbor výstavby
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

VYS 1081/2020/LŠm
LIT 2305/2021
Ing. Ludmila Šmakalová - oprávněná úřední osoba pro vyřízení
Ing. Ludmila Šmakalová - oprávněná úřední osoba pro podepisování
585 153 240
smakalova@mestolitovel.cz
1.2.2021

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Litovel, odbor výstavby jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen "stavební zákon") posoudil Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací
dokumentace k záměru ČOV LITOVEL, SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU kterou dne 7.12.2020
podal a dne 1.2.2021 doplnil
Ing. Petr Götthans, IČO 64952053, tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc-Hodolany
(dále jen "žadatel"), a na základě posouzení žádosti vydává podle §154 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) následující vyjádření k záměru ČOV LITOVEL,
SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU na pozemcích st. p. 2727, parc. č. 856/2, 856/80, 856/81 v
katastrálním území Litovel (součástí záměru je výstavba nové solární sušárny v počtu dvou sušících polí
o rozměrech 120 x 12,95 m – SO 02 ocelové haly sušárny o výšce 6,7 m; navazující zpevněná plochy pro
příjezd a odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu – SO 03 obslužná cesta; oplocení – SO 04; součástí
projektu je také stavební objekt SO 01 – Příprava území a dále Provozní soubory PS 01 – Technologické
vystrojení sušárny; PS 02 – Provozní rozvody silnoproudu, MaR a SŘTP; objekt st.p. 2727 který bude
dotčen umístěním technologie bude propojen s objekty sušárny potrubím):
Podle platného Územního plánu Litovel, který schválilo Zastupitelstvo města Litovel usnesením
č. 9/18/ZML ze dne 28. 6. 2012, vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2012, která nabyla účinnosti
dne 17. 7. 2012, ve znění Změny č. 1a, schválené Zastupitelstvem města Litovel usnesením
č. 14/27/ZML dne 12. 9. 2013 vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2013, která nabyla účinnosti dne
4. 10. 2013, ve znění Změny č. 1b, schválené Zastupitelstvem města Litovel usnesením č. 15c/10/ZML
dne 24. 9 .2015 vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2015, která nabyla účinnosti dne 10.10.2015
a ve znění Změny č. 2, schválené Zastupitelstvem města Litovel usnesením
č. 16b/10/ZML dne 24. 9. 2015 vydané Opatřením obecné povahy č. 2/2015, která nabyla účinnosti dne
10. 10. 2015 se pozemek parc. č. 856/2 v katastrálním území Litovel v místě záměru nachází v
nezastavěném území v ploše: Plochy lesní (L), pozemek parc.č. 856/80 v katastrálním území Litovel se
v místě záměru nachází v zastavěném území v ploše: Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a
služby (VD), pozemky st. p. 2727 a parc.č. 856/81 v katastrálním území Litovel se v místě záměru
nacházejí v zastavěném území v ploše: Plochy technické infrastruktury (TK) , pro něž platí následující
regulativy:
Plochy lesní (L)
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Stabilizované plochy:
·
·

Stávající zalesněné části krajiny v území.
Navrhované plochy:
Nejsou.
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P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:
Přípustné - pěstování lesních dřevin a těžba dřeva a veškeré související činnosti, lesní cesty,
protipovodňová opatření, podzemní stavby a zařízení technického vybavení.
Podmíněně přípustné - budování jiných vodohospodářských opatření, jednotlivé drobné stavby pro
lesní hospodářství, stezky pro pěší a cyklisty, drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku
(výklenkové kaple, boží muka, kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem
apod.), nadzemní zařízení technického vybavení území – ve všech případech pokud nedojde k výrazně
negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy nebo narušení přírodních či krajinných hodnot území.
Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.
Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby (VD)
Stabilizované plochy:
·
·

Drobná a řemeslná výroba různého druhu ve všech částech správního území města.
Navrhované plochy:
Navrhovány jsou plochy v Nasobůrkách, v Unčovicích, dále v Myslechovicích a menší plocha
v severní části zástavby Nové Vsi.

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:
Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby
a řemeslnou výrobu s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení,
veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti
související s využitím plochy.
Přípustné využití – stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu, skladování a navazující
administrativu, výrobní služby, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko
odpadu.
Podmínečně přípustné – podmínkou pro situování výroby je, že okolní bytová zástavba nesmí být
negativně ovlivněna provozem vzniklé výroby. Přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení dle
stavebního zákona. V chráněném venkovním prostoru stávajících staveb pro bydlení budou splněny
hygienické limity hluku v denní a noční době. Na plochách výroby lze situovat také plochy nevýrobních
služeb a ubytovací jednotky a ubytovny a to pokud nebudou převažující výrobní funkcí areálu negativně
ovlivněny.
Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.
Plochy technické infrastruktury (TV, TK, TE)
Stabilizované plochy:
·
·

Vodojemy, čistírna odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice apod.
Navrhované plochy:
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě U Vysílačů, dále dle potřeb řešení technického vybavení území.

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:
Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území (plochy
staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci odpadních
vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost).
Přípustné využití - pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických
vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné
komunikační sítě a produktovodu,
– –
administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení.
– –
stavby a zařízení pro nakládání s odpady
– –
pozemky související dopravní infrastruktury
– –
ochranná a izolační zeleň
Nepřípustné - činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území.
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Při posuzování záměru v nezastavěném území orgán územního plánování také uplatnil ustanovení § 18
odst. 5 stavebního zákona, kdy znění výše uvedeného ustanovení umožňuje umisťovat v nezastavěném
území v souladu s jeho charakterem umístění staveb, zařízení, a jiných opatření pouze pro zemědělství,
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bytového či pobytového rekreace
není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, která s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Úřad územního plánování dospěl k závěru, že výše uvedený záměr rozšiřuje stávající areál ČOV včetně
obslužné cesty, která je fakticky účelovou komunikací. Jedná se tedy o stavbu technické infrastruktury
definovanou v § 2 odst. 1 písmeno k) bod 2. stavebního zákona, která je přípustná v podmínkách pro
využití plochy, tak je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona. Oplocení pak řeší
zaplocení rozšířeného areálu o objekty sušárny a obslužné komunikace , které bezprostředně souvisí
s provozem ČOV. Oplocení územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně
nevylučuje.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr ČOV LITOVEL, SOLÁRNÍ SUŠENÍ SUROVÉHO KALU je tedy z
hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Litovel a s cíli a úkoly územního plánování a
je na uvedených pozemcích přípustný.

Pozn.:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.
Toto vyjádření bude povinnou přílohou oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí.

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

Obdrží:
Žadatel:
Ing. Petr Götthans, IDDS: 42cfqev
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tel.: 585 344 156, fax 585 344 158
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email: litoveIskepomoravi@nature.cz
Wtm: olomouckoochranaprirody.cz

NAŠE

Č. J.:

5/773/0M119-775/OM/19

Adresáti dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: ZIFČÁK

Věc; Stanovisko podle * 45i zákona 11411992 Sb. ke
hospodářstvi“.

DATUM; 1832019

studii „Varianty intenzifikace kalového

Agentura ochrany přirody a krajiny ČR (dále jen ‚Agentura jako orgán ochrany přirody příslušný
podle ust. 78 odst 1 zákona č. 114/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen zákon o ochraně přírody “), na základě žádosti Města Litovle, náměstí Přemysla Otakara 778,
784 01 Litovel, iČ: 00299138 (dále jen „žadatel“) ze dne 18.2. 2019o posouzení, zda varianta č. 2,
uvedená ve studii „Varianty intenzifikace kalového hospodářství“ (dále jen ‚záměť‘) může mít
významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), vydává v souladu s
45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto
stanovisko:
nelze vyloučit, že varianta č. 2 uvedená e studii ‚Varianty intenzifikace kalového hospodářstvi“ ne
může mh samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů
ochrany nebo celistvost ptačí oblasti Litovelské Pomoravi a evropsky významné lokality Litovelské
Pomoraví.
Odůvodněni

Předložená studie popisuje 4 varianty intenzifikace kalového hospodářství (označené 0-3), Město
Litovel však žádá O posuzení pouze varianty č. 2— sušeni kalu v solární sušárně. Tato varianta
zasahuje na území evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a ptačí oblasti Litovelské Po
moraví:
-

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví, dále ien ‚EVU‘ (podle nařízeni vlády
Č. 208/2012 Sb., o vyhlášeni evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
a podle nařizení vlády č. 318/2013 Sb., o stanoveni národniho seznamu evropsky významných
lokalit; kód ŮSOP: 3230). Předměty ochrany EVL (typy evropských stanovišť a evropsky vý
znamné druhy) jsou vyjmenovány v příloze Č. 929k nařizeni vlády č. 318/2013 Sb.
Záměrem potenciálně dotčené předměty ochrany EVL evropsky významná stanoviště (viz
hhp:/lmapy.nature.cz): Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus mbur), jilmem vazem (Ul
mus laevis), jilmem habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
-

IČ: 62933591 I Bankovní spojeni ČNB Praha 11 číslo účtu: 18226—011/0710 I petrzifcaknature.cz I T: 602 491 317
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b

minoós) (kód: 91F0), podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010): biotop L2.3 Tvrdé luhy
nížinných řek.
-

Ptačí oblast Litovelské Pomoravi, dále len .20“ (podle nařízení vlády č. 23/2005 Sb.. kterým
se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoravĺ; kód ÚSOP: 2310). Předměty ochrany ptačí ob
lasti jsou popula ledňáčka říčního, strakapouda prostředního a lejska bělokrkého.

Vzhledem k lokalizaci varianty č. 2 studie „Varianty intenzifikace kalového hospodářství na území
lokalit soustavy Natura 2000, s předpokládaným nevratným poškozením přírodních stanovišť (zde
zastavění vykácené části lesa biotopu L2.3 Tvrdé luhy nižinných řek), Agentura stanoviskem podle
45i, odst. 1 zákona o ochraně přírody vliv na území EVL a PO nevyloučila.
—

Ing. Olga Žerničková
Zástupce vedoucího správy CHKO

Rozdělovník:
Do DS obdrží:
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AOPK ČR
ČR
EVL
CHKO
MŽP ČR
NDOP
NP
ČOV
PR
PÚPFL
VKP
ÚSES
NR
BC
ZOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká republika
evropsky významná lokalita
chráněná krajinná oblast
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nálezová databáze APK ČR
národní park
čistírna odpadních vod
přírodní rezervace
půda určena plnění funkcí lesa
významný krajinný prvek
územní systém ekologické stability krajiny
nadregionální
biocentrum
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

395/1992
KO
SO
O

Kategorie ochrany druhu dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.
kriticky ohrožený
silně ohrožený
ohrožený

ČS
LC 1
NT
VU

Druhy zařazené do Červených seznamů ČR
least concern (málo dotčený)
near threatened (téměř ohrožený)
vulnerable (zranitelný)

1

Označení LC se používá pro téměř veškeré druhy flóry a fauny, pokud nejsou zařazeny do jiných kategoriích.
Výjimečně se setkáme s kategorií „NE“ (non evaluated) – nehodnocen, např. pro geograficky nepůvodní druhy,
nebo „DD“ (data deficient) - pro druhy, o kterých nejsou informace adekvátní pro zařazení do tabulek.
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1

ÚVOD

Čistírny odpadních vod (ČOV) představují důležitou součást infrastruktury sídel
a významným způsobem se podílí na ochraně životního prostředí, především povrchových
vod. V České republice převažují mechanicko-biologické čistírny. Kromě přečištěné vody je
významným výstupem ČOV tzv. přebytečný kal. Kal získaný stíráním stěn usazovací nádrže
je z části aktivován na tzv. aktivní kal, který se vrací do systému pro urychlení biologických
procesů, a zbytek, přebytečný kal, odchází do kalového hospodářství.
Přebytečný kal u velkých ČOV může být dále využíván jako zdroj bioplynu, v malých
ČOV je odvážen a podle obsahu toxických látek buď likvidován jako nebezpečný odpad nebo
může být využit jako hnojivo.
Nevýhoda přebytečného kalu je vysoký podíl vody, který zhoršuje manipulaci s ním
a současně zvyšuje náklady na jeho přepravu. Kaly jsou rovněž zdrojem nepříjemného
zápachu. Proto se hledají různé formy jeho dalšího zpracování, které by zmenšilo hmotnost,
objem, zápach a umožnilo jeho další zpracování při snížení nákladů.
Vodohospodářská spolenost Čerlinka, s.r.o., která provozuje ČOV Litovel, se rozhodla
doplnit kalové hospodářství o tzv. „Solární sušárnu přebytečného kalu“. Je to proces
nevyžadující vnější zdroje energie, k sušení kalu dochází vlivem kumulace teploty ve
skleníku, ve kterém je kal rozložen a převrstvován.
Výstavba solární sušárny vyžaduje rozšířit ČOV Litovel za její stávající hanici, což
znamená zábor pásu lesa, který je součástí CHKO, EVL a PO Litovelské Pomoraví. Proto
orgán ochrany přírody, kterým je AOPK ČR – Správa CHKO Litovelské Pomoraví vydal
stanovisko, kterým nevyloučil možné negativní vlivy na zájmy ochrany přírody podle části
druhé, třetí, čtvrté a páté Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK).
Z tohoto stanoviska vyplyla potřeba zpracovat hodnocení vlivů na předměty ochrany přírody
podle §§ 45i a 67 ZOPK. Tento dokument představuje hodnocení podle § 67 ZOPK,
hodnocení podle § 45i je uvedeno v samostatném dokumentu.
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2

POPIS ÚZEMÍ A METODIKA

2.1

Metodika

Prvního ledna roku 2018 došlo v rámci novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ke změně § 67, kterým bylo přesně specifikováno, že hodnocení se týká
 části druhé zákona - obecná ochrana přírody a krajiny (§ 4 – § 13),
 části třetí zákona - zvláště chráněná území (§ 14 – § 45),
 části páté zákona – památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů
(§ 46 - § 57).
Část čtvrtá se týká soustavy Natura 2000. Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou řešeny
v rámci samostatného posouzení podle § 45h a § 45i, které probíhá (pokud je orgány ochrany
přírody vyžadováno) v rámci procesu EIA nezávisle na tomto hodnocení. Proto není tato
problematika tímto dokumentem řešena.
Následně, 1. 8. 2018, vešla v platnost Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech
posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. V té
je upřesněno, jaké náležitosti má hodnocení podle § 67 ZOPK obsahovat, ale nestanoví blíže
jeho strukturu:
§7
Náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného
užívání krajiny (dále jen „zásah“) na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona (dále jen
„chráněné zájmy“) obsahuje
a) údaje o zpracovateli hodnocení, a to
1. jméno, popřípadě jména a příjmení zpracovatele a
2. číslo autorizace k hodnocení vlivů podle § 67zákona s uvedením data platnosti autorizace,
b) údaje o zásahu, a to
1. název zásahu,
2. údaje o investorovi zásahu, a to uvedení obchodní firmy nebo názvu a identifikačního čísla osoby,
jde-li o právnickou osobu, uvedení jména, popřípadě jmen a příjmení a adresy místa trvalého
pobytu nebo místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
3. celkovou charakteristiku zásahu, jeho rozsah a umístění,
4. údaje o vstupech a výstupech zásahu,
5. přehled navržených variant zásahu, jsou-li zpracovány, a přehled hlavních důvodů pro jejich
zpracování,
6. popis technického a technologického řešení zásahu nebo jeho variant, pokud se jejich technické
a technologické řešení liší, a
7. harmonogram činností prováděných v rámci zásahu s uvedením předpokládaného termínu
zahájení realizace a dokončení zásahu a dobu provozování nebo užívání zásahu,
c) údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením použitých podkladů a zdrojů, a to
1. popis současného stavu přírody a krajiny,
2. identifikaci chráněných zájmů, které budou pravděpodobně zásahem ovlivněny, včetně jejich
charakteristiky zaměřené na současný stav a cíle ochrany těchto zájmů,
3. údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného průzkumu a terénního šetření
zohledňující sezónní hlediska a
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4. údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami s uvedením osoby konzultanta, rozsahu
konzultace a závěrů konzultací,
d) hodnocení vlivu zásahu a jeho jednotlivých variant, jsou-li zpracovány, a to
1. zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu a výčet použitých podkladů a jejich
zdrojů,
2. identifikaci a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, a to v celém rozsahu zásahu,
včetně přípravy území, provádění a ukončení zásahu, a včetně případného odstranění stavby,
zneškodňování odpadů, revitalizace nebo rekultivace území,
3. vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, včetně vlivů kumulativních,
synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z hlediska jejich rozsahu a významnosti a se
zohledněním předpokládané délky jejich trvání a případného opakování,
4. pořadí variant zásahu z hlediska míry negativního ovlivnění chráněných zájmů, jsou-li zpracovány
a je-li možné jejich pořadí stanovit,
5. návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy, nebo jeho zmírnění, nelzeli ho zcela vyloučit, nebo návrh náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně
návrhu následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy a návrh způsobu
jejich vyhodnocování, lze-li taková opatření s ohledem na charakter dotčeného chráněného zájmu
stanovit,
6. porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke
kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace a
7. závěr hodnocení z hlediska závažnosti vlivu zásahu včetně konstatování, zda a v jaké míře zásahem
dojde k ovlivnění chráněných zájmů.

Metodika pro hodnocení ve smyslu § 67 ZOPK je od srpna roku 2018 ve stádiu
přípravy, ale dosud neproběhla její interní oponentura Ministerstvem životního prostředí ČR,
a proto nebyla zveřejněna a není možné podle ní postupovat.
Z výše uvedených důvodů je tento dokument pojat tak, aby vyhověl požadavkům na
obsah (naplnil všechny požadované náležitosti) podle Vyhlášky č. 142/2018 Sb., ale nesleduje
v postupných krocích strukturu podle § 7 této vyhlášky.

2.2

Vymezení dotčeného území, identifikace zásahu, investora
a projektanta

Hodnocený zásah se nachází na východním okraji města Litovel v místě, kde město,
respektive jeho okrajové průmyslové objekty bezprostředně navazují na lesy v CHKO
Litovelské Pomoraví (Obr. 1:, Obr. 2:).
Záměr spočívá v přistavění solární sušárny čistírenských kalů k existující čistírně
odpadních vod (ČOV) a to podél severního okraje současné ČOV, kde se nachází kalové
hospodářství včetně dočasné deponie tohoto odpadu. Zde je v současné době vyvýšený
zatravněný pás, který zřejmě chrání ČOV před zaplavením při povodních a za ním již
navazuje lužní les.
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Obr. 1: Poloha hodnoceného zásahu - celek

Obr. 2: Detail polohy hodnoceného záměru
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2.3

Vstupy a výstupy hodnoceného záměru

Za vstupy jsou považovány veškeré toky materiálu a energie, které příprava, realizace
a provoz záměru nebo zásahu (zásahů) vyžaduje a které do něj jsou vkládány (tedy vstupují).
Kromě vlastní lokality záměru je třeba sledovat jakou formou a kudy jsou vstupy realizovány,
případně z jakého zdroje. Výstupy jsou pak veškeré toky materiálu a energie, které z místa
záměru během jeho přípravy, realizace a provozu vystupují.
2.3.1 Vstupy
Zásadním vstupem (kromě stavebního materiálu) je přebytečný kal z provozu ČOV, který se
do technologie dostává kanalizací s odpadními vodami. Ten se v současné době shromažďuje
na zpevněné ploše kalového hospodářství ČOV, odkud je pravidelně vyvážen k dalšímu
využití jako hnojivo nebo k lividaci na skládce nebezpečného odpadu, pokud obsah toxických
látek v něm nevyhoje normám.
2.3.2 Výstupy
Výstupem záměru bude vodní pára ze sušeného kalu, která uniká do ovzduší. Dále to budou
přesušené kaly. Díky ztrátě vody bude výstup materiálu z ČOV po spuštění záměru do
provozu nižší, než je v současné době, kdy se kaly odváží vysoce nasycené vodou.
2.3.3 Přímé a nepřímé vlivy zásahu
Hlavním vlivem zásahu je přímý vliv – zábor cca 4000 m2 území v CHKO Litovelské
Pomoraví, z toho asi 3500 m2 v lesním biotopu, který je současné předmětem ochrany EVL
Litovelské Pomoraví (biotop L2.3B - tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné
porosty podle Katalogu biotopů,)
Nepřímé vlivy budou souviset především s hlukem během výstavby a následně
s dopravou – během výstavby a později během provozu. Objemy dopravy nebudou velké,
protože solární sušárna je poměrně lehká konstrukce. Provoz související s provozem
(odvážení sušených kalů) bude dokonce menší než je současný, protože cílem sušárny je
snížení hmotnosti čistírenských kalů, které jsou už dnes z prostoru ČOV pravidelně vyváženy.
Frekvence vyvážení kalů by pak měla klesnout. Navíc, doprava spojená s výstavbou záměru
i vyvážením kalů se nepohybuje přímo v EVL a PO Litovelské Pomoraví, ale pohybuje se
směrem do Litovle a pak ven z města mimo EVL, PO i CHKO Litovelské Pomoraví.
2.3.4 Přehled hodnocených variant záměru
Záměr byl předložen ve dvou variantách, 2B-1 (Obr. 3:) a 2B-3 (Obr. 4:), které se liší
prostorovým uspořádáním navrhované solární sušárny a tím i rozsahem zásahu do biotopů
v sousedství stávající ČOV. Technologie zůstává v obou variantách stejná. Stejná je i celková
plocha, kterou technologie pokrývá, mění se pouze tvar skleníků a manipulační plochy
a příjezdové komunikace.
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Obr. 3: Varianta solární sušárny 2B-1

Obr. 4: Varianta solární sušárny 2B-3

2.4

Použité metody biologických průzkumů

Pro zjištění současného stavu území byly použity průzkumy zaměřené na skupiny organismů,
mezi kterými mohou být druhy ochranářsky významné – ted druhy zvláště chráněné nebo
ohrožené podle červených seznamů a které by mohl převod vody ovlivnit.
Vzhledem k velikosti a charakteru dotčeného území byly provedeny terénní průzkumy
botanické, entomologické, herpetologické, ornitologické a mammaliologické. Termíny
a rozsah průzkumů jsou uvedeny u výsledků každé této části.
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Dále byly zkoumány biotopy – součásti VKP, struktur ÚSES a biotopy, které by mohly
být případně ekologicky zajímavé z hlediska obecné ochrany přírody.
Jednou ze součástí průzkumů byla i analýza dostupných údajů na webových zdrojích
AOPK ČR mapomat a NDOP (http://webgis.nature.cz/mapomat/, https://portal.nature.cz/nd/).
2
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3

SOUČASNÝ STAV HODNOCENÉHO ÚZEMÍVÝSLEDKY

3.1

průzkumů a analýz

3.1.1 Analýza mapomatu a NDOP
Při analýze Nálezové databáze (NDOP) AOPK ČR (https://portal.nature.cz/nd/) byla použita
fitrace pomocí polygonu, zahrnujícího celý objekt ČOV, od řeky Moravy a pak na sever až
k silnici procházející lesní školkou a při zadání přesnosti vyhledávání 50 m. Tím byly
vyřazeny údaje vztažené ke katastru nebo mapovacímu kvadrátu a také k řece Moravě, která
záměrem nebude dotčena. U všech nálezů byly ověřeny místa nálezů podle zákresů v mapě
a vyhodnocena karta nálezu.
Tab. 1: Přehled druhů rostlin i živočichů, udávaných pro zájmové území v NDOP
Český název

Odborný název

Ochra Autor
na

árón východní
bez černý
bledule jarní
bršlice kozí noha
břečťan popínavý
česnek medvědí
dub letní
dymnivka dutá
dymnivka plná
jasan ztepilý
javor klen
javor mléč
křivatec žlutý
kuklík městský
lípa malolistá
lipnice hajní
líska obecná
orsej jarní hlíznatý
pitulník horský
plicník tmavý
ptačinec velkokvětý
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
sněženka podsněžník
srha hajní
zapalice žluťuchovitá
strakapoud prostřední
sněženka podsněžník
vážka rudá
kovařík černoskvrnný

Arum cylindraceum
Sambucus nigra
Leucojum vernum
Aegopodium podagraria
Hedera helix
Allium ursinum
Quercus robur
Corydalis cava
Corydalis solida
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Gagea lutea
Geum urbanum
Tilia cordata
Poa nemoralis
Corylus avellana
Ficaria verna subsp. bulbifera
Galeobdolon montanum
Pulmonaria obscura
Stellaria holostea
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Galanthus nivalis
Dactylis polygama
Isopyrum thalictroides
Dendrocopos medius
Galanthus nivalis
Sympetrum sanguineum
Ampedus sanguinolentus

NT/LC/NT/O
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/NT/O
LC/LC/LC/LC/LC/LC/-

Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Vrbický J.
Holec V.
Holec V.
Hykel M.
Holec V.

Rok
nálezu

Poznámka

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2015
2015
2019
2017

v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
v prostoru záměru
mimo záměr
mimo záměr
mimo záměr
mimo záměr

Z ochranářsky významných druhů je v NDOP uveden nález druhů: sněženka
podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum) v počtu asi 20 trsů a árón
východní (Arum cylindraceum). Všechny nálezy uvádí Vrbický a jsou z března roku 2019.
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Obr. 5: Varianta solární sušárny 2B-3 ve vztahu k biotopům

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

Obr. 6: Varianta solární sušárny 2B-1 ve vztahu k biotopům

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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Dále byla vyhodnocena poloha přírodních biotopů v okolí záměru, a to pro obě varianty,
na základě podkladů mapového serveru (mapomat) http://webgis.nature.cz/mapomat/. V obou
variantách zasahuje technologie solární sušárny do biotopu L2.3, který je v mapách označen
jako směs s 80% zastoupením biotopu (20 % jsou nepůvodní lesní biotopy) (0). Následně byl
proveden botanický průzkum, aby upřesnil stav tohoto biotopu.
Kromě ochranářsky významných druhů v kartě nálezu Vrbický z lokality uvádí dalších
23 druhů rostlin, indikujících biotopy L2.3. Mimo to je v NDOP uvedeno několik druhů
hmyzu nalezených v lese za ČOV, kam výstavba nezasáhne (Tab. 1:).
3.1.2 Botanické průzkumy
Ve vegetační sezóně 2019 byl proveden botanický inventarizační průzkum cévnatých rostlin
s důrazem na výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Průzkum proběhl ve dnech
11. 4. a. 17. 5. Lokalita byla dle charakteru rozdělena na dvě dílčí plochy (lesní a nelesní
část). Názvosloví bylo sjednoceno dle Checklistu české flóry (Danihelka et al. 2012) a míra
ohrožení byla hodnocena dle poslední verze Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich
2017).
Popis záměrem zabraných ploch:
DP 1 – intenzivně sečený trávník mezi stávajícím plotem ČOV a lesem, místy přecházející do
křovin. Okraje jsou ruderalizované, částečně slouží jako plocha pro odkládání posečené
trávy, která zde zetlívá.
DP 2 – dobře zachovalý fragment tvrdého luhu o výměře zhruba 6500 m2 s výskytem výše
zmiňovaných vzácnějších druhů rostlin a typicky vyvinutým bylinným patrem. Okolí
tvoří zapojené degradované porosty s chudým bylinným patrem, okraje biotopu slouží
jako skládka zeleného odpadu, který degraduje biotop.
DP 2 byla dle Katalogu biotopů ČR zařazena do biotopu L2.3B tvrdé luhy. Dle počtu
více než pěti nalezených specifických druhů pro tento biotop, lze hodnotit jeho stav na
dotčené lokalitě jako příznivý (Filippov et al. 2008). V podrostu chybí mrtvé dřevo.
Během průzkumu bylo zaznamenáno 64 druhů vyšších rostlin (vč. Dřevin), přičemž
jeden druh – sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) – je řazen mezi zvláště chráněné druhy
v kategorii ohrožené a další dva druhy – zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a árón
východní (Arum cylindraceum) – jsou vedeny v celostátním Červeném seznamu v nižších
kategoriích ohrožení.
Tab. 2: Přehled nalezených druhů rostlin (Dvořák, 2019)
český název

vědecký název

ochrana
ČS/§

Árón východní
Bažanka vytrvalá
Bez černý
Bršlice kozí noha
Břečťan popínavý
Česnáček lékařský
Česnek medvědí
Dymnivka dutá
Habr obecný
Hluchavka skvrnitá
Hrachor luční

Arum cylindraceum
Mercurialis perennis
Sambucus nigra
Aegopodium podagraria
Hedera helix
Alliaria petiolata
Allium ursinum
Corydalis cava
Carpinus betulus
Lamium maculatum
Lathyrus pratensis

NT/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/-
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DP1

x
x

x
x

DP2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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český název

vědecký název

ochrana
ČS/§

Chrastavec rolní
Jasan ztepilý
Javor babyka
Javor jasanolistý
Javor klen
Javor mléč
Jílek vytrvalý
Kakost smrdutý
Kerblík lesklý
Kerblík lesní
Kokořík mnohokvětý
Kokoška pastuší tobolka
Kopřiva dvoudomá
Kostival lékařský
Kostřava luční
Kostřava obrovská
Kozinec sladkolistý
Křídlatka japonská
Kuklík městský
Lípa srdčitá
Lipnice hajní
Mařinka vonná
Mochna plazivá
Netýkavka malokvětá
Olše lepkavá
Orsej jarní
Ostřice řídkoklasá
Ostřice třeslicovitá
Ovsík vyvýšený
Plicník tmavý
Pomněnka lesní
Popenec břeč´tanolistý
Pryšec sladký
Pšeníčko rozkladité
ptačinec prostřední
Ptačinec trávolistý
Ptačinec velkokvětý
Pumpava obecná
Sasanka hajní
Sasanka pryskyřníkovitá
Sedmikráska chudobka
Silenka širolistá bílá
Sněženka podněžník
Srha mnohomanželná
Srha říznačka
Sveřep jalový
Svízel přítula
Šťovík kadeřavý
Violka lesní
Vlaštovičník větší
Vrba křehká

Knautia arvensis
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Lolium perenne
Geranium robertianum
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Polygonatum multiflorum
Capsella bursa-pastoris
Urtica dioica
Symphytum officinale
Festuca pratensis
Festuca gigantea
Astragalus glycyphyllos
Reynoutria japonica
Geum urbanum
Tilia cordata
Poa nemoralis
Galium odoratum
Potentilla reptans
Impatiens parviflora
Alnus glutinosa
Ficaria verna
Carex remota
Carex brizoides
Arrhenatherum elatius
Pulmonaria obscura
Myosotis sylvatica
Glechoma hederacea
Euphorbia dulcis
Milium effusum
Stellaria media
Stellaria graminea
Stellaria holosteoides
Erodium cicutarium
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Bellis perennis
Silene latifolia subsp. alba
Galanthus nivalis
Dactylis polygama
Dactylis glomerata
Bromus sterilis
Galium aparine
Rumex crispus
Viola reichenbachiana
Chelidonium majus
Salix euxina

LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/NT/O
LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/LC/-

16
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

DP1

DP2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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český název

vědecký název

ochrana
ČS/§

Vrbina penízková
Zapalice žluťuchovitá

Lysimachia nummularia
Isopyrum thalictroides

LC/LC/-

DP1

DP2
x
x

Komentáře k vzácným druhům:
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis, O, NT) – v podrostu lesa se vyskytují desítky
jedinců. Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii ohrožených druhů, v
Červeném seznamu je veden mezi druhy téměř ohroženými (NT). Lužní lesy Litovelského
Pomoraví jsou typickým stanovištěm tohoto druhu.
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides, -, LC) – tento druh má v České republice
jádrový výskyt ve východní části Moravy, na západ do oblasti východních Čech vyznívá.
V Litovelském Pomoraví roste roztroušeně v lužních lesích. V Červeném seznamu je
hodnocena jako téměř ohrožený druh (LC).
Árón východní (Arum cylindraceum, -, NT) – druh s jádrovým výskytem v rámci ČR na
východní a jihovýchodní Moravy. Nálezy z Litovelského Pomoraví nejsou početné. Druh je
znám například z lesního komplexu Doubrava a rezervace Vrapač.
3.1.3 Entomologické průzkumy
Terénní entomologický průzkum probíhal na v roce 2019 v rámci dvou návštěv v dubnu
a v květnu. Jednotlivé návštěvy proběhly 11.4. a. 17.5. Terénní průzkum bezobratlých byl
zaměřen na plochu dotčenou plánovanou výstavbou. Průzkum byl zaměřen na brouky
(Coleoptera), denní motýli (Lepidoptera) a na další druhy hmyzu, které jsou chráněny
zákonem. Vybrané skupiny hmyzu indikují stav studovaných biotopů. Pro studium těchto
skupin bylo využito standardních metod inventarizačních průzkumů (Janáčková &
Štorkánová 2005; Řezáč & Krásenský 2015a,b). Materiál byl získáván zejména individuálním
sběrem, smýkáním vegetace a oklepem dřevin. Vzhledem k charakteru lokality nebylo území
rozděleno do dílčích ploch. Systematické členění je použito dle Löbl & Smetana (2003-2011)
a Löbl & Smetana (2013). Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál determinoval autor a
nejvýznamnější dokladové materiály jsou uloženy v jeho sbírce.
V průběhu návštěv bylo zjištěno 18 druhů brouků, 5 druhů denních motýlů a více druhů
čmeláků rodu Bombus. Dva taxony patří mezi chráněné druhy dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Jsou to zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), chráněný
v kategorii ohrožený druh a čmeláci rodu Bombus sp., rovněž chránění v kategorii ohrožený
druh. Nebyly zjištěny druhy hmyzu – předměty ochrany v EVL Litovelské Pomoraví.
Celkem bylo nalezeno 24 druhů hmyzu (Tab. 3:).
Tab. 3: Přehled nalezených druhů hmyzu (Trnka 2019)
zařazení druhu

řád
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera

čeleď
Coccinellidae
Apionidae
Curculionidae
Curculionidae

vědecký název
Harmonia axyridis
Taeniapion urticarium
Nedyus quadrimaculatus
Parethelcus pollinarius
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ochrana

český název
slunéčko východní
nosatčík
krytonosec
krytonosec

§

ČS

-

LC
LC
LC
LC
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zařazení druhu

řád
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

čeleď
Apionidae
Curculionidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Curculionidae
Curculionidae
Coccinellidae
Oedemeridae
Coccinellidae
Curculionidae
Cantharidae
Curculionidae
Elateridae
Nitidulidae
Apidae
Pieridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

vědecký název
Kalcapion pallipes
Lixus iridis
Oxythyrea funesta
Agapanthia villosoviridescens
Phyllobius pyri
Phyllobius pomaceus
Coccinella septempunctata
Oedemera virescens
Propylea quatuordecimpuntata
Ceutorhynchus obstrictus
Cantharis nigricans
Exomias pellucidus pellucidus
Athous subfuscus
Brassicogethes aeneus
Bombus sp.
Pieris napi
Melanargia galathea
Inachis io
Polygonia c-album
Vanessa atalanta

ochrana

český název
nosatčík
rýhonosec zelený
zlatohlávek tmavý
tesařík úzkoštítý
listohlod
listohlod žahavkový
slunéčko sedmitečné
stehenáč zelenavý
slunéčko čtrnáctitečné
krytonosec
páteříček černavý
nosatec
kovařík hladký
blýskáček řepkový
čmelák
bělásek řepkový
okáč bojínkový
babočka paví oko
babočka bílé C
babočka admirál

§

ČS

O
O
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3.1.4 Herpetologické průzkumy
Herpetologický průzkum byl proveden 11.4. a. 17.5. a byl zaměřen především na zjištění
možných tůní a vodních ploch, které by mohly sloužit k rozmnožování obojživelníků. Takové
plochy zde nalezeny nebyly. Orientačně byly vyhledávání dospělci obojživelníků a plazů
a nalezeny byly (v počtu jedinců) dva druhy: slepýš křehký (Anguis fragilis; SO, LC)
a skokan hnědý (Rana temporaria; -, NT). Skokani prostor obývají v suchozemské fázi
života, nerozmnožují se zde. Slepýši se na okraji lesa rozmnožovat mohou. Vzhledem
k zákonné ochraně bude nutné pro tento druh požádat o výjimku.
3.1.5 Ornitologické průzkumy
Ornitologický průzkum byl proveden 11.4., 17.5. a 12. 6. Zaměřil se především na možnost
výskytu a hnízdění druhů – předmětů ochrany v PO Litovelské Pomoraví. Do níže uvedeného
přehledu (0) byly zahrnuty druhy, které v prostoru hnízdí nebo hnízdit mohou. Takových
druhů bylo zjištěno celkem 19. Zaznamenané přelety druhů (například rorýs obecný, jiřička
obecná, krkavec velký) v seznamu nejsou. Porost je poměrně malý a kromě malých druhů
pěvců neposkytuje pro ptáky příliš atraktivní biotop.
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Tab. 4: Přehled pozorovaných druhů ptáků (Kostkan 2019)
název
vědecký

český

ochrana
ČS

Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Turdus merula
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Parus major
Parus caeruleus
Serinus serinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Ficedula hypoleuca

brhlík lesní
budníček menší
červenka obecná
drozd zpěvný
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
kos černý
pěnkava obecná
stehlík obecný
straka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
zvonohlík zahradní
pěnice černohlavá
pěnice hnědokřídlá
lejsek černohlavý

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Picus viridis

žluna zelená

LC

3.1.6 Mammaliologické průzkumy
V lokalitě nebyly prováděny přímé průzkumy savců, například odchyty drobných savců.
Území bylo zkoumáno především z hlediska potenciální výskytu bobra evropského, protože
ČOV se nachází blízko řeky Moravy. To se nepodařilo potvrdit ani průzkumy v období
cíleného průzkumu v sezóně, ani v únoru a březnu 2019, kdy byl v celé EVL Litovelské
Pomoraví prováděn cílený monitoring pro zjištění početnosti bobra evropského v EVL.

3.2
Zvláště chráněná územíHodnocené území leží v CHKO Litovelské Pomoraví
a záměr bude realizován relativně blízko od PR Litovelské luhy (Obr. 2:). Toto zvláště
chráněné území leží asi 300 m severně a 500 m východně od lokality posuzovaného zásahu.
Charakter výstavby i provozu je takový, že maloplošné zvláště chráněné území neovlivní.

3.3

Významné krajinné prvky

Lokalita leží v lese, tedy je součástí VKP les a VKP niva podle §3, odst. 1, písmeno b) ZOPK.
Jiná forma VKP zde není.

3.4

Územní systémy ekologické stability

Území hodnoceného zásahu je součástí nadregionálního biocentra, a to i v jeho nově navržené
hranici z roku 2019.
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Obr. 7: Poloha nadregionálního biocentra ve vztahu k hodnocenému zásahu

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

3.5

Krajinný ráz

Území se nachází v ploché lesnaté krajině, na okraji města Litovel. Vzhledem k omu, že se
jedná o nivu a v bezprostřední blízkosti ČOV protéká řeka Morava jako hlavní tok určující
charakter celé nivy, můžeme též hovořit o „říční krajině“ ve smyslu definice Štěrby (2008).
V tomto typu krajiny, která je plochá, představuje významný vizuální vliv na krajinný
ráz každý objekt, který z roviny nějakým způsobem vyčnívá. Případně, má na funkce tohoto
typu krajiny (myšleno ekologické funkce) vliv objekt nebo zásah, který přirozené funkce říční
krajiny mění. Může to být překážka přirozenému toku povrchových (včetně povodňových)
vod, podzemních vod, znečištění vod, narušení konektivity krajiny a migračních tras
v krajině, především v řece (narušení říčního kontinua).
Významnou součástí krajinného rázu říční krajiny jsou mohutné staré stromy, které
mohou růst solitérně ve volné krajině nebo i v zapojených lesních porostech. V minulosti to
byly výstavky, které urychlovaly přirozenou obnovu lesního porostu a jsou o dvě i více
generací starší, než okolní porosty. Současně rovněž představují samostatný biotop pro velké
množství druhů (houby, saproxylický hmyz, ptáci, netopýři) a jsou svým způsobem
samostatným a v dnešní krajině vzácným ekosystémem.
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Takový významný a starý dub letní (Quercus robur) se nachází i v lokalitě
hodnoceného záměru. Jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 400 cm. V předjaří je
v mladším porostu dobře patrný (Obr. 8:). Poloha tohoto dubu je vyznačena na Obr. 9:
Obr. 8: Významný dub vedle areálu ČOV Litovel

Obr. 9: Poloha významného dubu ve vztahu k zásahu ve variantě 2B-1 (vlevo) a 2B-3
(vpravo)

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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4

VLIVY ZÁSAHU

4.1

Přímé vlivy zásahu

Přímým vlivem zásahu je zábor území, v tomto případě převážně lesa (PÚPFL), spojené
s odstraněním lesního porostu a záboru biotopu lužního lesa L3.2 (tvrdé luhy nížinných řek).
Zábor bude trvalý. Kácení lesního porostu je významným a silným zásahem do stávajících
biotopů a populací organismů a jeho konkrétní vlivy a možná zmírnění jsou popsána níže.

4.2

Nepřímé vlivy zásahu

Nejvýznamnějším nepřímým zásahem bude dočasně zvýšená doprava materiálu a hluk při
výstavbě. Doprava bude probíhat po komunikaci od Litovle, tedy po ulicích, kudy jsou
obsluhovány i sklady dřeva a podniky dřevozpracujícího průmyslu, včetně samotné ČOV.
Volnou přírodu neovilivní.
Hluk z výstavby ovlivní přilehlé lesní biotopy a může se projevit především v rušení
hnízdících ptáků.

4.3

Vlivy na flóru a faunu

4.3.1 Vlivy na flóru
Hlavním vlivem je nevratné odstranění biotopu lužního lesa L2.3 (tvrdého luhu) včetně všech
jeho rostlinných zástupců (celkem průzkumem i podle NDOP) 64 zjištěných druhů, ze
kterých dva jsou zvláště chráněné:
 sněženka podsněžník, (Galanthus nivalis) v kategori ohrožený druh,
 bledule jarní (Leucojum vernum) v kategori ohrožený druh.
4.3.2 Vlivy na hmyz
Odstraněním biotopu dojde k lokální ztrátě 24 druhů hmyzu, z toho dvou zvláště chráněných:
 zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), v kategori ohrožený druh,
 čmelák rodu Bombus sp., v kategori ohrožený druh.
4.3.3 Vlivy na obojživelníky a plazy
Realizací zásahu nedojde k zásahu do rozmnožovacích biotopů obojživelníků, pouze bude
omezen rozsah plochy, kterou v létě využívá skokan hnědý. Prostředí bude ochuzeno o
prostor 1–2 teritorií zvláště chráněného druhu:
 slepýš křehký (Anguis fragilis), v kategorii silně ohrožený druh.
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4.3.4 Vlivy na ptáky
V území bylo zjištěno 19 druhů potenciálně hnízdících ptáků. Prakticky pro všechny druhy
bude znamenat realizace záměru ztrátu hnízdního biotopu a z větší části i potravních zdrojů.
Lze předpokládat, že po dokončení stavby a uvedení sušárny do provozu může stavbu
k hnízdění využívat některý silně synantropní druh, například rehek domácí nebo kos černý.
Během výstavby je nutné zabránit usmrcování ptáků, a proto je nutné kácení porostu
provést mimo hnízdní období, ideálně mezi 1. říjnem a 28. únorem běžného roku. Přesto
dojde k narušení hnízdišťě (hnízdního biotopu) a bude nutné požádat o odchylku z ustanovení
§ 5A ZOPK.
Dalším silným vlivem na ptáky budou skleněné stěny solární sušárny (skleníků),
protože ptáci sklo nevidí, naráží do něj, zraňují se a zabíjejí. Zmírnění tohoto negativního
vlivu je věnována pozornost v patřičné kapitole.
4.3.5 Vlivy na ekosystémy
Realizace a provoz záměru představuje úbytek části ekosystému lužního lesa o rozloze cca
3.500 m2. V rámci tohoto ekosystému můžeme ještě vyčlenit jako samostatný biotop mohutný
dub letní ve východní části území (Obr. 9:). Obě hodnocené varianty představují likvidaci
tohoto dubu, jeho záchrana by byla možná jedině posunutím sušárny cca o 25-30 m (nebylo
přesně zaměřeno).
4.3.6 Obecné vlivy na druhy, včetně migrací
Hodnocený zásah není příliš rozsáhlý a jeho dopad na druhy je omezený a je specifikován ve
výše uvedených kapitolách.
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
a v kapitole „zmírňující opatření“ je tomu věnována pozornost.
4.3.7 Vlivy na zvláště chráněná území a památné stromy
Hlavním vlivem je zábor asi 3.500 m2 přírodního biotopu c CHKO Litovelské Pomoraví,
kterou zabere vlastní sušárna a pro tento zábor je dále navrženo zmírňující opatření. Provoz
sušárny kalů již pro CHKO nepředstavuje negativní vliv.
Maloplošných zvláště chráněných území se vliv výstavby ani provozu nedotýká vůbec.
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4.3.8 Vlivy na ÚSES
Stavba je součástí nadregionálního biocentra a část z něj zabere. To sice nezpůsobí
nefunkčnost struktury ÚSES, ale každé snížení plochy struktur ÚSES se načítá s jinými vlivy,
zejména pokud leží takto blízko města. Z tohoto pohledu je navržené komplexní zmírňující
opatření současně zmírněním negativního vlivu na ÚSES.
4.3.9 Vlivy na VKP
Zásah ovlivní následující VKP: les, niva. V obou případech trvalým záborem a vyřazení
z funkce na ploše 3.500 m2. Také pro tento vliv se uplatňují navržená zmírňující opatření.
4.3.10 Vlivy na krajinný ráz
Území se nachází v ploché lesnaté krajině, na okraji města Litovel. Vzhledem k omu, že se
jedná o nivu a v bezprostřední blízkosti ČOV protéká řeka Morava jako hlavní tok určující
charakter celé nivy, můžeme též hovořit o „říční krajině“ ve smyslu definice Štěrby (2008).
Hodnocený zásah je představován výstavbou solární sušárny, což jsou dva podélně
stojící skleníky o délce 140 m a celkové šířce 24 m (2 x 12 m) (ve variantě 2B-1) nebo tři
skleníky o délce 90 m a šířce 36 m (3 x 12 m) (ve variantě 2B-3). Celková (od země k
hřebeni) výška skleníků je 9,32 m, výška stěny skleníku ke střeše je 6,3 m. Stavba je
jednoduchého tvaru. Čelní a boční pohled na stavbu jsou znázorněny na Obr. 10:Obr. 11:.
Výše znázorněné skleníky budou umístěny v západo–východním směru, tzn. čelem
k průmyslovému areálu (pila a skládka dřeva), jehož budovy mají oproti skleníku zhruba
poloviční výši. Dále je přístupová cesta k ČOV lemovaná souvislou řadou topolů, za kterou je
další dřevozpracující podnik s budovami o výšce jednoho nadzemního podlaží (tedy cca 5 m)
a za ním je další lesní porost. Tyto objekty a porosty skryjí stavbu v pohledu od obytné
zástavby na východním okraji Litovle.
Na východním okraji je čelo skleníku obráceno do vzrostlého lužního lesa.
Od severu (tedy boční pohled na sušárnu) je mezi sušárnou a cyklostezkou č. 6072
porost mladého lužního lesa široký 35 m. Je to porost, který zde zůstane i po vykácení pásu
lesa podél ČOV). Tento porost v současné době dosahuje výšky asi 8 m a je vě věku asi 20
let. Bude tedy stavbu krýt (při obmýtí 100 let) dalších 80 let. Stavba může prosvítat v zimním
období, kdy budou porosty bez listí.
Jinak objekt krajinný ráz výrazně nenaruší, může být jako objekt výrazný při leteckém
pohledu.
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Obr. 10: Čelní pohled na skleník (upraveno podle materiálů fy Solartiger ®)

Obr. 11: Boční pohled na skleník (upraveno podle materiálů fy Solartiger ®)
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5

SOUHRN OPATŘENÍ PRO ELIMINACI A ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

V předchozích kapitolách je uveden charakter stavby, zásahu a z něj vyplývajících
negativních vlivů. Zde je stručný souhrn opatření, která mohou významným způsobem
zmírnit negativní vlivy zásahu:
 Nahradit stavbou zaniklé biotopy jinými, které nemusí být biotopově shodné, ale zvýší
biologickou diverzitu a ekologickou stabilitu okolí Litovle, v rámci CHKO Litovelské
Pomoraví. Mohou to být pásy stromové a keřové zeleně v otevřené zemědělské krajině
(pole, louky), které by souvislé lužní lesy lépe zakomponovalo do krajiny, zvýšily
ekologickou stabilitu říční nivy jako VKP i funkci nadregionálního biocentra a rozšířily
ekologickou diverzitu a propojily přirozeně bohaté břehové porosty vodních toků mezi
sebou. Takové opatření zmírní dopady hodnoceného zásahu na druhy rostlin a živočichů,
VKP, ÚSES, ekosystémy, biodiverzitu, migrační prostupnost území a podstatně zlepší
estetickou hodnotu krajiny jihovýchodně od Litovle (krajinný ráz).
Obr. 12: Území, kde by bylo vhodné vytvořit v otevřené zemědělské krajině pásy keřové
a stromové zeleně

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

 Provést transfer zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin (áron plamatý,
bledule jarní, sněženka podsněžník) před zahájením stavby do odpovídajícího lesního
porostu biotopu L2.3, ideálně mladého porostu po provedení probírek s delší perspektivou
zachování bez těžebních zásahů a odpovídajícím prosvětlením.
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 Zachovat mohutný dub letní (Quercus robur) (Obr. 8:Obr. 9:) posunutím objektu sušárny
o cca 25 m.
 Zabránit nárazům ptáků do stěn skleníků, zejména těch svislých, jejich natřením nebo
polepením poloprůhlednými foliemi.
Obr. 13: Ukázky možné struktury obarvení (nebo polepení průhlednými foliemi)
u všech svislých stěnách skleníků

5.1

Monitoring

Během stavby by měl být zapojen biodozor, který dohlédne na plnění následujících opatření:
 Přesazení zvláště chráněných rostlin (bledule jarní a sněženky podsněžníku) před
zahájením veškerých stavebních činností.
 Kontrolovat výskyt obojživelníků a plazů v území, určeném k zástavbě těsně před
zahájením přípravy stavby (skrývky ornice a modelace terénu) a pokud by zde nějaké
živočichy zastihl, provést jejich transfer na blízká vhodná území
 Monitoring dostatečnosti krytí bočních skleněných stěn barvami proti nárazům ptáků
během prvních dvou let po uvedení stavby do provozu. Kontrola musí proběhnout
opakovaně, v intervalech cca 3-4 týdny, celoročně po dva roky, protože viditelnost
skleněných stěn se může během vegetační sezóny měnit při olistění a defoliaci okolních
porostů. Pokud by kontrola zjistila, že nátěry nefungují, vyvolá jednání mezi majitelem
sušárny, orgány ochrany přírody a najdou nové barevné řešení.

27
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr: „Solární sušárna kalů u čistírny odpadních vod Litovel“

6

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Hodnocený zásah, výstavba a provoz solární sušárny kalů u ČOV Litovel, představuje mírně
negativní zásah do několika zájmů ochrany přírody podle části druhé, třetí a páté ZOPK.
Vlivy do zájmů podle části čtvrté (Natura 2000) jsou řešeny samostatným posudkem.
V tomto posudku je popsán záměr, lokalita záměru a jednotlivé složky a zájmy ochrany
přírody a rozsah negativních vlivů, které s tímto záměrem souvisí. 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.
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1.

ÚVOD A METODIKA

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na územích soustavy Natura 2000 vychází z článků 6.3 a
6. 4 „směrnice o stanovištích“ (Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a z § 45h a 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jeho obsah byl pak k 1. 8. 2018 upřesněn
Vyhláškou č. 142/2018 Sb, o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na
zájmy ochrany přírody a krajiny.
Posouzení se zabývá hodnocením vlivů na tzv. předměty ochrany a celistvost území
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Předměty ochrany jsou
definovány pro každou EVL a PO. Pro všechny EVL zakotveny v legislativních dokumentech
(nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných
lokalit, v platném znění, které nahradilo původní nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Ke dni
zpracování tohoto hodnocení byly provedeny ještě dvě změny, a to nařízeními vlády 73/2016
a 207/2016, kterými se mění nařízení vlády číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu.
Obr. 1 Lokalizace záměru v širším kontextu EVL a PO Litovelské Pomoraví

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

Cílem tohoto posouzení je záměr doplnění stávající ČOV Litovel o solární sušárnu kalů.
Cílem tohoto projektu je zbavit kaly, vznikající v současné technologii ČOV, vody a tím
zmenšit jejich objem a hmotnost a snížit náklady na transport tohoto produktu ČOV ke
konečnému využití.
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Investorem záměru je Město Litovel.
Záměr je situován na jižní okraj města Litovel, do EVL CZ0714073 Litovelské
Pomoraví a současně PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví (Obr. 1).
Význam vlivů hodnocených záměrů je při hodnocení podle § 45i rozdělen na
semikvantitativní pětibodovou škálu v rozsahu -2 až +2 (Roth 2007), (Tab. 1).
Tab. 1 Škála pro hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (Roth 2007)
Termín

Popis

-2

významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+1

nulový vliv
mírně
pozitivní
vliv
významný
pozitivní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Hodnota

+2
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2.

CHARAKTERISTIKA HODNOCENÉHO ZÁMĚRU

2.1.1.

Záměr

Záměrem je vybudování solární sušárny kalů z provozu čistírny odpadních vod. Cílem je
zmenšit objem a především hmotnost kalů z provozu čistírny, jejichž konečné uložení velký
objem a hmotnost výrazně prodražuje. Principem sušárny je zbavení kalů vody bez externího
vstupu energie, pouze za využití solární energie, zachycené skleníkem.
2.1.2.

Údaje o vstupech zamýšleného záměru

Vstupy záměru se projeví pouze během výstavby (materiál), samotný provoz využívá
čistírenský kal, který v ČOV v současné době již vzniká, nejedná se tedy o vstup z vnějších
zdrojů.
2.1.3.

Údaje o výstupech zamýšleného záměru

Výstupem záměru bude vodní pára ze sušeného kalu, která uniká do ovzduší. Dále to budou
přesušené kaly. Díky ztrátě vody bude výstup materiálu z ČOV po spuštění záměru do
provozu nižší, než je v současné době, kdy se kaly odváží vysoce nasycené vodou.
2.1.4.

Přímé a nepřímé vlivy záměru

Hlavním vlivem záměru je přímý vliv – zábor cca 4000 m2 území, z toho asi 3500 m2
v biotopu – předmětu ochrany soustavy Natura 2000.
Nepřímé vlivy budou souviset především s hlukem během výstavby a následně spojených s
dopravou – během výstavby a později během provozu. Objemy dopravy nebudou velké,
protože solární sušárna je poměrně lehká konstrukce. Provoz související s provozem
(odvážení sušených kalů) bude dokonce menší než je současný, protože cílem sušárny je
snížení hmotnosti čistírenských kalů, které jsou už dnes z prostoru ČOV pravidelně vyváženy.
Frekvence vyvážení kalů by pak měla klesnout. Navíc, doprava spojená s výstavbou záměru i
vyvážením kalů se nepohybuje přímo v EVL a PO Litovelské Pomoroaví, ale pohybuje se
směrem do Litovle a pak ven z města mimo EVL, PO i CHKO Litovelské Pomoraví.
2.1.5.

Varianty zamýšleného záměru

Záměr byl předložen ve dvou variantách, 2B-1 (Obr. 2) a 2B-3 (Obr. 3), které se liší
prostorovým uspořádáním navrhované solární sušárny a tím i rozsahem zásahu do biotopů
v sousedství stávající ČOV. Technologie zůstává v obou variantách stejná.
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Obr. 2 Varianta solární sušárny 2B-1

Obr. 3 Varianta solární sušárny 2B-3
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3.

REŠERŠE OBECNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ

3.1. Základní informace o územích soustavy Natura 2000 v oblasti
Převzato z http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php a http://mapy.nature.cz/
EVL CZ0714073 a PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví mají podobnou polohu a nachází se
severozápadně od města Olomouc a sledují tok řeky Moravy nad Moravičany (Obr. 4). Z
velké části se rovněž kryje s CHKO Litovelské Pomoraví
Obr. 4 Poloha záměru v EVL CZ0714073 a PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví

3.1.1.

EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví

Rozloha: 9458,5647 ha
Charakteritika území:
zpracováno s ohledem k poloze hodnoceného záměru podle
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000146211)

Území se nachází v centrální části Hornomoravského úvalu (tzv. Středomoravská niva) a jižní
část Mohelnické brázdy, oblast podél řeky Moravy. Jihovýchodní část, která kopíruje hranici
CHKO Litovelské Pomoraví, tvoří komplex lužních lesů obklopující řeku Moravu s bočními
rameny mezi městem Litovel a obcí Horka nad Moravou doplněný navazujícími nivními
loukami a mokřadními společenstvy. Od města Litovle pokračuje lokalita severozápadním
směrem opět v hranicích CHKO Litovelské Pomoraví, která zde zahrnuje lužní lesy a
8
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rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů rozkládající se od Litovle až po Úsov a
Mohelnici. Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita bezlesou krajinu při toku Moravy až po
obce Rájec a Leština.
Podloží tvoří spodnokarbonské (kulmské) břidlice přecházející v oligomiktní slepence a
karbonské vápnité pískovce, střídané prachovci a drobami. V podloží lužní části jsou
kvartérní štěrkopísky, překryté holocénními hlínami a fluvizeměmi. V oblasti Třesínského
prahu vystupuje na povrch jinak v sedimentech ponořená kra devonských vápenců.
Reliéfem je plochá údolní niva s projevy anastomózní říční sítě modelovaná
pravidelnými povodněmi je tvořená hlavním tokem řeky Moravy a řadou bočních ramen a
přítoků. Zde se nadmořská výška pohybuje od 270 (u obce Leština) do 213 m n. m. (u
Olomouce). Jedná se o jedinečnou ukázku přirozené aluviální krajiny v jinak převážně
intenzivně zemědělsky využívaném Hornomoravském úvalu. Zahrnuje lužní lesy, nivní louky
a z důvodů arondace hranic i nezbytnou část polností.
Území Litovelského Pomoraví je unikátní bohatým výskytem lužních lesů – zejména
tvrdých luhů, ale i měkkých luhů a jasanových olšin. Lesy tvrdého luhu jsou na většině území
velmi dobře zachovalé, s vysokou druhovou diverzitou a s charakteristickým střídáním
bylinných aspektů. Typické je bylinné patro jarního aspektu s druhy sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum
thalictroides), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (C. solida) atd. Ze
vzácnějších rostlin se zde vyskytuje např. kruštík polabský (Epipactis albensis) a kruštík
modrofialový (E. purpurata). Velmi cenné jsou porosty měkkého luhu, které jsou stanovištěm
populace topolu černého (Populus nigra) či vrby bílé (Salix alba).
Velmi pestré je zastoupení nelesních biotopů převážně mokřadního charakteru, které
hostí rozmanitá rostlinná i živočišná společenstva. Z významnějších druhů rostlin se zde
můžeme setkat např. s žebratkou bahenní (Hottonia palustris), bublinatkou jižní (Utricularia
australis), šmelem okoličnatým (Butomus umbellatus), bazanovcem kytkokvětým
(Lysimachia thyrsiflora) či pryskyřníkem velkým (Ranunculus lingua).
Místy se zachovaly také typické nivní psárkové louky či bezkolencové louky s
významnými druhy pryšcem kosmatým (Euphorbia villosa), sítinou tmavou (Juncus atratus),
kosatcem sibiřským (Iris sibirica), žluťuchou lesklou (Thalictrum lucidum), rozrazilem
dlouholistým (Pseudolysimachion maritimum), violkou slatinnou (Viola stagnina) a dalšími.
Na sušších plochách se vyskytují také mezofilní ovsíkové louky, zpravidla bez vzácnějších
druhů rostlin, vzácně např. i s výskytem zvonečníku hlavatého (Phyteuma orbiculare),
mochny bílé (Potentilla alba) či jehlice rolní (Ononis arvensis).
Území je velmi hodnotné i po stránce zoologické. Množství lesních periodických tůní
podmiňuje hojný výskyt kriticky ohrožených korýšů žábronožky sněžní (Siphonophanes
grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Z bezobratlých je nutno ještě zmínit alespoň 2
druhy motýlů tvořících předměty ochrany EVL - modráska bahenního (Maculinea
nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). V rámci vážek je významný např.
výskyt populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), obývající zachovalé říční toky. V
PR Plané loučky je jedna z mála lokalit plže svinutce tenkého (Anisus vorticulus) - kriticky
ohroženého druhu v rámci ČR.
Do území byl na počátku 90. let 20. století vysazen bobr evropský (Castor fiber), jehož
populace se zde úspěšně rozvinula. Z dalších vzácných savců je nutno zmínit vydru říční
(Lutra lutra), jejíž nepříliš početná, ale stálá populace migračně spojuje populaci v Beskydech
a na Českomoravské vrchovině.
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V území je předmětem ochrany 6 stanovišť, které se dělí na celkem devět biotopů (Tab.
2) a dále je předmětem ochrany devět druhů rostlina živočichů (Tab. 3).
Tab. 2 Biotopy – předměty ochrany v EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví
Rozloha
(ha)

Stanoviště/Biotop
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Podíl
(%)

R/Z/G

Předmět
ochrany
Ano

25.2101

0.26

C/B/B

25.2101

0.26

C/B/B

43.7831

0.46

B/B/C

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

43.7831

0.46

B/B/C

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.0106

0.00

A/A/A

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.0106

0.00

A/A/A

1930.4811

20.40

B/B/B

791.2917

8.36

B/B/B

1139.1894

12.04

B/B/B

101.4946

1.07

B/B/B

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

27.0611

0.28

C/B/C

L2.4 Měkké luhy nížinných řek

74.4335

0.78

B/B/B

2217.2303

23.44

B/B/B

L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné
porosty

764.4395

8.08

A/A/A

L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné
porosty

1452.7908

15.35

B/B/B

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L3.2 Polonské dubohabřiny
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým
(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000146211
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Tab. 3 Druhy – předměty ochrany v EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví
Český název (vědecký
název)

Stálá
populace/
Podíl
populace

Zastavující
se/
Zachovalost

Zimující/
Izolace

Hnízdící/
Celkové
hodnocení

bobr evropský (Castor fiber)

300/B

-/A

-/C

-/A

čolek velký (Triturus cristatus)

R/C

-/B

-/C

-/C

klínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia)

P/B

-/B

-/C

-/B

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

R/C

-/B

-/C

-/C

modrásek bahenní (Maculinea
nausithous)

> 100/C

-/B

-/C

-/B

netopýr černý (Barbastella
barbastellus)

P/C

-/B

-/C

-/C

ohniváček černočerný (Lycaena
dispar)

< 10/C

-/B

-/C

-/B

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

P/B

-/B

-/C

-/B

vydra říční (Lutra lutra)

P/C

-/B

-/B

-/B

Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000146211

3.1.2.

PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví

Podle http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000144343

Většina charakteristik se vzhledem k vysokému stupni překryvu shoduje s popisem EVL
Litovelské Pomoraví a proto zde tento text není uveden.
Rozloha: 9318,6627 ha
Poloha: Území se nachází na střední Moravě a je totožné s CHKO Litovelské Pomoraví,
kterou tvoří 3-8 km široký a 27 km dlouhý pruh nivy přirozeně meandrující řeky Moravy.
Rozkládá se mezi obcemi Mohelnice, Mladeč, Horka nad Moravou, Olomouc a Červenka.
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Tab. 4 Předměty ochrany PO CZ0711018 - Litovelské Pomoraví
český název
(vědecký název)

Stálá populace/
Podíl populace

Zachovalost/
Izolace

Hnízdící/
Celkové hodnocení

ledňáček říční (Alcedo
atthis)

10-15 p./C

B/C

-/B

lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis)

-/B

B/C

1800-2200 párů
/B

strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)

100-130 p./B

B/C

-/B

Vysvětlivky:
Stálá populace: počet párů celoročně obývající PO
Podíl populace: Početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na lokalitě, v poměru k populaci
tohoto druhu na území státu (B - 15% až > 2%, C - 2% až > 0%)
Zachovalost: stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh a možnost obnovy (B
– dobře zachovaný)
Izolace: Stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu. (C - populace
není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu)
Hnízdící: počet hnízdících párů tažných druhů, které v PO nezimují
Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu: B - velmi významná
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4.

METODY, ZVOLENÉ PRO HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

Základem pro hodnocení byl, vedle studia dostupných podkladů, především terénní průzkum,
provedený s cílem zjistit rozsah výskytu biotopů a druhů – předmětů ochrany v lokalitě
předpokládaného záměru a význam lokality pro předměty ochrany z hlediska funkcí
ekosystémů a celistvosti lokalit.

4.1. Výsledky průzkumů
4.1.1.

Analýza mapového serveru

V první fázi došlo k porovnání polohy záměru s výsledky mapování biotopů, veřejně
dostupných v tzv. „mapomatu“ na webu http://webgis.nature.cz/mapomat/. Podle těchto
podkladů zasahuje záměr v celém rozsahu do směsi biotopu L2.3, kde je tento biotop
zastoupen 80%, zbytek jsou dosazené nepůvodní druhy dřevin a plochy s nálety zejména
ruderálních nitrofilních druhů. Biotopy L2.3A „Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo
ovlivněné porosty“ a L2.3B: „Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty“
jsou v EVL Litovelské Pomoraví předmětem ochrany. V podkladu není rozlišeno, zda v ploše
záměru jde o biotop typu „A“ nebo „B“. Pro toto hodnocení byl proveden botanický průzkum
na lokalitě.
Ve variantě 2B-1 je plocha záboru stejná jako ve variantě 2B-3, zábor představuje
přibližně 3500 m2 (nebylo geodeticky zaměřeno, vychází z půdorysu stavby v obou
variantách (Obr. 2, Obr. 3), promítnutých do lesního porostu, zatravněný val vedle ČOV byl
odečten). Dále byly obě alternativy promítnuty do mapy biotopů (Obr. 5, Obr. 6).
Obr. 5 Poloha záměru ve variantě 2B-1ve vazbě na biotopy

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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Obr. 6 Poloha záměru ve variantě 2B-3 ve vazbě na biotopy

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/

4.1.2.

Analýza nálezové databáze

Dalším
krokem
byla
analýza
Nálezové
databáze
(NDOP)
AOPK
ČR
(https://portal.nature.cz/nd/). Pro filtraci byl použit polygon, zahrnující celý objekt ČOV, od
řeky Moravy a pak na sever až k silnici procházející lesní školkou a při zadání přesnosti
vyhledávání 50 m. Tím byly vyřazeny údaje vztažené ke katastru nebo mapovacímu kvadrátu
a také k řece Moravě, která záměrem nebude dotčena. U všech nálezů byly ověřeny místa
nálezů podle zákresů v mapě a vyhodnocena karta nálezu.
Z ochranářsky významných druhů je v NDOP uveden nález druhů: sněženka
podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum) v počtu asi 20 trsů a árón
východní (Arum cylindraceum). Všechny nálezy uvádí Vrbický a jsou z března roku 2019.
Kromě ochranářsky významných druhů. V kartě nálezu Vrbický z lokality uvádí dalších 23
druhů rostlin, indikujících biotopy L2.3.
Žádné další druhy rostlin, živočichů (včetně ptáků) pro toto území nejsou v NDOP
uvedeny.
4.1.3.

Terénní botanické průzkumy

Ve vegetační sezóně 2019 byl proveden botanický inventarizační průzkum cévnatých rostlin s
důrazem na výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Průzkum proběhl ve dnech
11. 4. a. 17. 5. Lokalita byla dle charakteru rozdělena na dvě dílčí plochy (lesní a nelesní
část). Názvosloví bylo sjednoceno dle Checklistu české flóry (Danihelka et al. 2012) a míra
14
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ohrožení byla hodnocena dle poslední verze Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich
2017).
Popis ploch:
DP 1 – intenzivně sečený trávník mezi stávajícím plotem ČOV a lesem, místy přecházející do
křovin. Okraje jsou ruderalizované, částečně slouží jako plocha pro odkládání posečené
trávy, které zde zetlívá.
DP 2 – dobře zachovalý fragment tvrdého luhu o výměře zhruba 6500 m2 s výskytem výše
zmiňovaných vzácnějších druhů rostlin a typicky vyvinutým bylinným patrem. Okolí
tvoří zapojené degradované porosty s chudým bylinným patrem, okraje biotopu slouží
jako skládka zeleného odpadu, který degraduje biotop.
DP 2 byla dle Katalogu biotopů ČR zařazena do biotopu L2.3B tvrdé luhy. Dle počtu
více než pěti nalezených specifických druhů pro tento biotop, lze hodnotit jeho stav na
dotčené lokalitě jako příznivý (Filippov et al. 2008). V podrostu chybí mrtvé dřevo.
Během průzkumu bylo zaznamenáno 64 druhů, přičemž jeden druh – sněženka
podsněžník (Galanthus nivalis) – je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené a
další dva druhy – zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), árón východní (Arum
cylindraceum) – jsou vedeny v celostátním Červeném seznamu v nižších kategoriích
ohrožení.
Úplný přehled zjištěných druhů je uveden v hodnocení podle § 67¨, protože nemá přímý
vliv na hodnocení podle § 45i (kromě určení charakteru biotopu). Celkem bylo zjištěno 64
druhů yšších rostlin, včetně dřevin.
Komentáře k vzácným druhům:
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis, O, NT) – v podrostu lesa se vyskytují desítky
jedinců. Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii ohrožených druhů, v
Červeném seznamu je veden mezi druhy téměř ohroženými (NT). Lužní lesy Litovelského
Pomoraví jsou typickým stanovištěm tohoto druhu.
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides, -, LC) – tento druh má v České republice
jádrový výskyt ve východní části Moravy, na západ do oblasti východních Čech vyznívá. V
Litovelském Pomoraví roste roztroušeně v lužních lesích. V Červeném seznamu je hodnocena
jako téměř ohrožený druh (LC).
Árón východní (Arum cylindraceum, -, NT) – druh s jádrovým výskytem v rámci ČR na
východní a jihovýchodní Moravy. Nálezy z Litovelského Pomoraví nejsou početné. Druh je
znám například z lesního komplexu Doubrava a rezervace Vrapač.
4.1.4.

Terénní zoologické průzkumy

Průzkumy byly zaměřeny na zjištění možného výskytu živočichů, které jsou v EVL
předmětem ochrany a k výskytu ptáků. Proběhl tedy průzkum entomologický, herpetologický
ornitologický a mammaliologický.
Výsledky entomologického průzkumu
Terénní entomologický průzkum probíhal na v roce 2019 v rámci dvou návštěv v dubnu a v
květnu. Jednotlivé návštěvy proběhly 11.4. a. 17.5. Terénní průzkum bezobratlých, byl
zaměřen na plochu dotčenou plánovanou výstavbou. Průzkum byl zaměřen na brouky
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(Coleoptera), denní motýli (Lepidoptera) a na další druhy hmyzu, které jsou chráněny
zákonem. Vybrané skupiny hmyzu indikují stav studovaných biotopů. Pro studium těchto
skupin bylo využito standardních metod inventarizačních průzkumů (Janáčková &
Štorkánová 2005; Řezáč & Krásenský 2015a,b). Materiál byl získáván zejména individuálním
sběrem, smýkáním vegetace a oklepem dřevin. Vzhledem k charakteru lokality nebylo území
rozděleno dílčích ploch. Systematické členění je použito dle Löbl & Smetana (2003-2011) a
Löbl & Smetana (2013). Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál determinoval autor a
nejvýznamnější dokladové materiály jsou uloženy v jeho sbírce.
V průběhu návštěv bylo zjištěno 18 druhů brouků, 5 druhů denních motýlů a více druhů
čmeláků rodu Bombus. Dva taxony patří mezi chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Jsou to zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), chráněný
v kategorii „ohrožený druh“ a čmeláci rodu Bombus sp., rovněž chránění v kategorii
„ohrožený druh“. Nebyly zjištěny druhy hmyzu – předměty ochrany v EVL Litovelské
Pomoraví.
Úplný seznam nalezených druhů hmyzu (24 druhů) je uveden v hodnocení podle § 67,
protože zjištěné druhy nemají přímý vztah k hodnocení podle § 45i.
Výsledky herpetologického průzkumu
Herpetologický průzkum byl proveden 11.4. a. 17.5. a byl zaměřen především na zjištění
možných tůní a vodních ploch, které by mohly sloužit rozmnožování obojživelníků. Takové
plochy zde nalezeny nebyly. Orientačně byly vyhledávání dospělci obojživelníků a plazů a
nalezeny byly (v počtu jedinců) dva druhy: slepýš křehký a skokan hnědý. Ve vztahu
k ochraně EVL nemají význam.
Výsledky ornitologického průzkumu
Ornitologícký průzkum na lokalitě proběhl ve dnech 11.4., 17.5. a 12. 6. Zaměřoval se
především na předměty ochrany PO Litovelské Pomoraví. Žádný z těchto druhů zde zjištěn
nebyl. Není vyloučeno hnízdění strakapouda prostředního nebo lejska bělokrkého, ale
v sezóně 2019 se je prokázat nepodařilo. Pokud by se zde vyskytovali, šlo by, vzhledem
k charakteru území (úzký pás lesa) a teritoriálním požadavkům obou druhů, maximálně jeden
pár každého druhu, tedy v obou případech by šlo o méně než 1% populace strakapouda
prostředního a 0,1% lejska bělokrkého. Výskyt ledňáčka říčního je zde vyloučen.
Výsledky mamaliologického průzkumu
Mamaliologický průzkum na lokalitě proběhl ve dnech 11.4., 17.5. a 12. 6. Kromě toho autor
prováděl v únoru 2019 mapování bobra evropského v tomto prostoru. Průzkum se zaměřil
především na savce - předměty ochrany EVL Litovelské Pomoraví (bobra evropského a vydru
říční). Výskyt obou druhů je zde, vzhledem ke vzdálenosti od řeky i poloze lokality za ČOV,
vyloučen.
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5.

ROZBOR POSUZOVÁNÍ

Výsledky analýz podkladů AOPK i vlastních terénních průzkumů prokázal následující
skutečnosti:
- Záměr je z velké části situován v biotopu L3.2B, který je předmětem ochrany EVL
Litovelské Pomoraví. Zásah do tohoto biotopu představuje cca 3500 m2, v obou variantách
záměru. Vzhledem k tomu, že v EVL Litovelské Pomoraví bylo vymezeno celkem
14.527.908
m2
tohoto
biotopu
(http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000146211). Jedná se o 0, 025 %
z jeho celkové rozlohy v EVL.
- Záměr neovlivňuje žádné další biotopy ani druhy – předměty ochrany EVL Litovelské
Pomoraví
- Záměr, podle zjištění v roce 2019, přímo neovlivňuje žádné ptačí druhy, předměty ochrany
PO Litovelské Pomoraví. Biotop je ovšem vhodný pro hnízdění dvou druhů, předmětů
ochrany – strakapouda prostředního a lejska bělokrkého. Vzhledem k liniovému charakteru
a rozloze potenciálního hnízdiště je teoreticky možné hnízdění 1 páru od každého druhu,
což představuje méně než 1% z populace u strakapouda prostředního a méně než 0,1%
populace u lejska bělokrkého.

5.1. Vliv a jiné lokality soustavy Natura 2000
V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádné území soustavy Natura 2000, které by
mohlo být záměrem přímo nebo nepřímo dotčeno. Vliv je jen omezený a lokální a vztahuje se
pouze k EVL a PO Litovelské Pomoraví.

5.2. Úplnost a dostatečnost podkladů pro posouzení vlivu záměru a
výčet použitých zdrojů
Použité metody a zdroje vyčerpávajícím způsobem zajistily dostatečné podklady o
předmětech ochrany i celistvosti ekosystémů, a to jak průzkumy v terénu, tak analýzou
dostupných literárních i internetových zdrojů. Tyto zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury
i internetových zdrojů v závěru hodnocení.
Kromě toho v průběhu zpracování proběhly konzultace s těmito specialisty:






Ing. Michal Servus, vedoucí správy CHKO Litovelské Pomoraví
Ing. Olga Žerníčková, pracovnice správy CHKO Litovelské Pomoraví
Ing. Pavel Kurfurst, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel
Ing. Helena Stoupová, vedoucí vodohospodářské společnosti Čerlinka s. r. o.
Jiří Kryl, pracovník vodohospodářské společnosti Čerlinka s. r. o.
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6.

ZÁVĚRY POSUZOVÁNÍ

6.1.

Shrnutí

Po rozboru stavu lokalit soustavy Natura 2000, jejich předmětů ochrany, charakteru záměru, a
variant jeho provedení lze dojít k následujícímu závěru o vlivech záměru na jednotlivé
předměty ochrany:
Tab. 5 Přehled hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL a PO Litovelské
Pomoraví
Předmět ochrany

Vliv

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L3.2 Polonské dubohabřiny
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
L2.4 Měkké luhy nížinných řek
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
bobr evropský
čolek velký
kuňka ohnivá
modrásek bahenní
netopýr černý
ohniváček černočárný
svinutec tenký
vydra říční
strakapoud prostřední
lejsek bělokrký
ledňáček říční

6.1.1.

0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0

Stručné zdůvodnění
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
prokázaný zánik 3500 m2
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
není přímo ani nepřímo dotčen
možný zánik hnízdiště 1 páru
možný zánik hnízdiště 1 páru
není přímo ani nepřímo dotčen

Zhodnocení vlivu na celistvost (integritu) lokalit soustavy Natura 2000

Charakter záměru, jeho výstavba a provoz a záměrem dotčená plocha jsou natolik malé, že
nepředstavují významný vliv na celistvost EVL Litovelské Pomoraví a PO Litovelské
Pomoraví.
6.1.2.

Zhodnocení variant

Obě hodnocené varianty představují stejnou plochu záboru biotopu L3.2B: Tvrdé luhy
nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty. Ve variantě 2B-1 zůstane podél severního
okraje skleníků sušárny kalů pás vzrostlých dřevin, pozůstatek stávajícího porostu. Za ním je
sice rovněž podobný porost, ale ten je v podstatně nižším věku (zhruba 25 let) a je před
probírkami. Pro bylinné patro i pro živočichy je zatím bez velkého významu. Ovšem tento pás
může podpořit rychlejší rozvoj podrostu (bylinného patra) mladého porostu po probírkách.
Ve variantě 2B-3 by došlo k vykácení celé šíře staršího porostu, až k mladému, ale
v menší délce. Ztratil by se tím krycí pás dřevin podél celé délky skleníků, ale zachoval by se
50 dlouhý pás stávajícího vzrostlého porostu, který dále na východě navazuje na komplex
lužního lesa.
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Obě varianty mají své výhody i nevýhody a proto, z hlediska ochrany předmětů ochrany
Natura 2000, není mezi nimi významný rozdíl. Další hodnocení rozdílu variant bude
provedeno v hodnocení podle § 67 ZOPK.
6.1.3.

Zhodnocení možného souběhu záměru s jinými vlivy

Záměr nemá takový charakter, který by v kontextu s jinými záměry v oblasti představoval
významný negativní vliv. Největší vliv představuje zábor biotopu – předmětu ochrany v EVL
Litovelské Pomoraví (L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty).
Jde sice jen o malý zábor (3500 m2, 0,024 % z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL), přesto
jde o úbytek biotopu v EVL. Na druhé straně, v posledních letech dochází v EVL k náhradě
prakticky veškerých nepůvodních porostů jehličnanů (smrk, biotop X9.A, v době vyhlášení
EVL plocha 6.124.380 m2) na porosty listnaté, především charakteru biotopů L2.3. Tím je
zajištěno, že takto malé ztráty biotopy budou pokryty dostatečně velkými plochami
náhradních biotopů.
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7.

ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ

Jak vyplynulo z analytické části, bude důsledkem hodnoceného záměru 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 navrhujeme následující zmírňující opatření:
1. Ochrana biotopu L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
Přestože se nabízí zmírnění tohoto vlivu ve formě managementu odpovídajících, především
mladých, lesních porostů, které dosud nemají charakter odpovídající tohoto biotopu, byla po
konzultacích s pracovníky správy CHKO Litovelské Pomoraví navržena jiná alternativa.
Jejím zdůvodněním je skutečnost, že v současné době probíhá rozsáhlá náhrada nepůvodních
jehličnatých porostů výsadbami porostů charakteru L2.3 na rozsáhlé a oproti rozsahu záměru
podstatně větší ploše. Další náhrada tohoto biotopu není nutná a také by se, v rámci PÚPFL,
k tomu těžko hledal vhodný prostor.
Zmíněným alternativním zmírňujícím opatřením je napojení dosud izolovaných lesních
komplexů v nivě řeky Moravy (tedy biotopů charakteru L2.3) na okolní krajinu a tím zvýšit
jejich stabilitu a posílit migrační možnosti v krajině, kde takové možnosti nejsou. Investor
záměru, Město Litovel, k tomuto účelu nabídlo pozemky v prostoru Litovel – Karlov –
Šargoun (Obr. 7). Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr představuje zánik cca 3500 m2
poměrně kvalitního lesního biotopu, měly by náhradní výsadby dřevin v koridorech
představovat plochu nejméně dvojnásobnou, tedy minimálně 7.000 m2.
Obr. 7 Území, kde je navrženo zmírňující opatření v podobě výsadby koridorů dřevin

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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2. Ochrana hnízdících ptáků, včetně možného výskytu předmětů ochrany PO Litovelské
Pomoraví
Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit hnízdění strakapouda prostředního a lejska
bělokrkého jako předmětů ochrany PO Litovelské Pomoraví v prostoru, kde má být umístěna
solární sušárna čistírenských kalů a dále z potřeby zmírnit negativní vlivy na ptáky z hlediska
jejich obecné ochrany podle § 5a ZOPK, je nezbytné provádět kácení dřevin v lokalitě zájmu
pouze mimo období hnízdění ptáků, to je od 1. 9. do 28. 2 kalendářního roku. Vzhledem
k tomu, že se v lokalitě nachází dutinové stromy, ve kterých mohou zimovat některé druhy
letounů, by bylo vhodné kácení zúžit na termín 1. 9. – 31. 10. kalendářního roku. V tomto
období mohou letouni snadno dutiny opustit nebo být před kácením vypuzeni (mláďata jsou
již vzletná, zvířata ještě nehibernují a dokáží si najít náhradní úkryty).
3. Vytvoření náhradních hnízdních biotopů pro potenciálně ovlivněné strakapoudy prostřední
a lejsky bělokrké
Přestože oba tyto druhy, předměty ochrany v PO Litovelské Pomoraví, nebyly v území
zjištěny jako hnízdící, lokalita pro oba poskytuje potenciální hnízdní příležitosti a ty by
neměly být z hlediska dlouhodobého ztraceny. Tato náhrada je v současné době již
realizována ve formě náhrady nepůvodních jehličnatých porostů porosty charakteru lužních
lesů charakteru biotopů L2.3.
4. Zajištění ochrany ptáků před nárazy do velkých skleněných ploch sušárny
Principem solární sušárny kalů je skleník, který dovnitř propouští viditelné sluneční záření,
které se dopadem na pevný povrch z větší části mění na dlouhovlnné tepelné záření, které
ovšem nemůže přes skleněné plochy pronikat a opouštět skleník.
Skleněné plochy ovšem představují pro ptáky všech druhů velké riziko. Ptáci sklo
nevnímají a při letu do něj naráží a zabíjí se o ně. Proto skleník, postavený de facto v lese,
nemůže mít skleněné plochy zcela průhledné, protože by do něj ptáci, vyletující z lesa,
naráželi a to má často fatální následky. Zkušenosti zcela jednoznačně říkají, že nalepení siluet
dravců ptáky neodradí, rychle si na ně zvyknou a nereagují na ně. Jediná možnost je pokrytí
svislých skleněných ploch barevnými strukturami, které pro ptáky sklo zviditelní. Může jít o
různé typy pruhů, sítí nebo soustavy bodů (0).
Jedná se především o svislé plochy, které musí být pro ptáky zviditelněny. Šikmé
plochy střechy sušárny jsou rovněž nebezpečné, ale vzhledem k největšímu riziku svislých
stěn, mohou být sklo zviditelňující struktury méně husté, aby se efektivita zachycení sluneční
energie příliš nesnižovala. Současně by barva těchto struktur měla být v zeleném nebo khaki
odstínu, aby nezvyšovala negativní vliv stavby na krajinný ráz území.
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Obr. 8 Možnosti povrchové designu skleněných ploch solární sušárny kalů ČOV
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PŘÍLOHA Č. 1
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PŘÍLOHA Č. 2
Kopie autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
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