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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Úpravy výrobních a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy
Waridelta s.r.o. vč. staveb souvisejících“ zařazeného v kategorii II bodu 34
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) Vám jako příslušný úřad zasílá dle ustanovení § 6 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon“), oznámení záměru „Úpravy výrobních
a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy Waridelta s.r.o. vč. staveb
souvisejících“, v katastrálním území Hodolany, podle přílohy č. 3 k citovanému
zákonu, a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7
zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16
odst. 1 citovaného zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost WARIDELTA s.r.o., se sídlem Milevská
2094/3, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 28616707, zastoupená na základě plné moci
zpracovatelem oznámení společností EKOME, spol. s r.o. (zpracoval Ing. Pavel
Ujčík), Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 63469235.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou statutární město Olomouc
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce a na oddělení integrované prevence Odboru životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu (budova RCO, Jeremenkova 40a, 7. patro,
kancelář 713). Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK900.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje ve smyslu § 16
citovaného zákona naleznete na internetové adrese www.olkraj.cz.
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Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je primárně instalace technologie výroby lepidel a tmelů na bázi
akrylu, silikonu a MS polymeru do prostor výrobního areálu v Olomouci Hodolanech. Dotčený areál je tvořen stávajícími objekty (v současné době
bez využití), kdy část bude využita pro potřeby předkládaného záměru a část bude
odstraněna. Rovněž budou realizovány i objekty nové (tj. především přístavby
skladovacích a výrobních hal včetně objektu zásobníků a sil surovin). Příslušný
technologický celek pro automatické plnění a uzavírání kartuší se bude skládat
z technologie pro skladování surovin, navažovacího, míchacího a plnícího centra.
Celý proces výroby bude probíhat primárně v uzavřených cestách. Čištění nádob
z výroby bude řešeno v rámci mycího zařízení. Projektovaná výrobní kapacita bude
činit (při třísměnném provozu) cca 2 500 t/rok. Dotčeny záměrem jsou pozemky
parc. č. st. 1515, st. 1561, st. 1631, st. 1715, st. 2043, st. 2066, st. 2289, 375/7,
384/129, 384/140, 387/1, 388/7, 388/10, 388/12, 388/13, 388/91, 388/92, 388/93,
388/112, 388/116, 827/9 v k. ú. Hodolany.
Olomoucký kraj a statutární město Olomouc (jako dotčené územní samosprávné
celky) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 citovaného zákona o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, vyvěšením
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme statutární
město Olomouc v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu
(informaci můžete zaslat také na e-mail: l.barochova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a statutární město Olomouc (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
citovaného zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr
posoudit dle citovaného zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být
posouzen, uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona kladen zvýšený důraz. Pokud
posouzení záměru nepožadujete, žádáme vás, aby vaše vyjádření
neobsahovalo podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení může podle § 6 odst. 6 citovaného zákona každý
zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce Olomouckého kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Lenka Barochová
Příloha: oznámení
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zde
 Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc (s přílohou)
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc
Zástupce oznamovatele
 EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice
Na vědomí
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická
65, 100 10 Praha 10
 Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Elektronický podpis - 25.11.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radomír Studený
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 12.4.2022 11:02:17-000 +02:00

3

