Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
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Vyřizuje: Ing. Michaela Štěpánková
Tel.: 585 508 633
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Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.stepankova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel“ – zařazeného
v kategorii II, bodu 109 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 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 také
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „D35 odpočívka
Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel“ podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude
zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Luboš Štancl, Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava Koblov.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Litovel, město Loštice
a obec Moravičany a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Městského
úřadu Litovel, Odboru životního prostředí Městského úřadu Mohelnice a na oddělení
integrované prevence, Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna
na
internetové
adrese:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK902?lang=cs
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Stručná charakteristika záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba velké odpočívky na D35 a to v lokalitě
Mohelnice nebo v lokalitě Litovel.
Odpočívka Mohelnice je navržena jako jednostranná velká tak, aby nezasahovala
mimo koridor určený ZÚR kraje. Je umístěna mezi MÚK Mohelnice–jih (km 235) a MÚK
Loštice (km 240). Celková délka stavební úpravy včetně přídatných pruhů je 1 017 m.
Celková šířka odpočívky dosahuje 155 m od hrany tělesa D35. Odpočívka Mohelnice
se nachází na dálnici D35 v k. ú. Moravičany a Loštice, jedná se o jednostrannou
velkou odpočívku. Odpočívka je přístupná z obou směrů. Celkem parkovacích stání
přepočítané pro účely zákona EIA bude 1 147. Je počítáno s vybavením odpočívky
ČSPH a restaurací s dětským hřištěm. Pro zajištění optického oddělení odpočívajících
motoristů od projíždějících vozidel a pro snížení hladiny hluku je v dělícím pásu mezi
dálnicí odpočívkou navržen zemní val výšky min. 3 m.
Odpočívka Litovel je navržena jako oboustranná velká, lichoběžníkového tvaru. Obě
strany odpočívky se rozměrově neliší. Označení „vlevo“ a „vpravo“ odpovídá umístění
vůči D35 ve směru jejího staničení. Odpočívka Litovel se nachází na dálnici D35 v k.
ú. Chořelice a Rozvadovice. Celková délka stavební úpravy včetně přídatných pruhů
je 1 320 m u levé odpočívky a 1 270 mu odpočívky pravé. Celková šířka obou
odpočívek dosahuje 130 m od hrany tělesa D35. Celkem parkovacích stání
přepočítané pro účely zákona EIA bude 1684. Je počítáno s vybavením odpočívky
ČSPH a restaurací s dětským hřištěm. Pro zajištění optického oddělení odpočívajících
motoristů od projíždějících vozidel a pro snížení hladiny hluku je v dělícím pásu mezi
dálnicí a pravostrannou i levostrannou odpočívkou navržen zemní val výšky min. 3 m.
Obě zamýšlené odpočívky jsou plánované na zemědělské půdě. Záměr je vyvolán
potřebou zřízení kapacitních odpočinkových míst na dálniční síti. Základním účelem
odpočívky je zajištění parkovacích stání jednotlivých druhů vozidel v době odpočinku
jejich osádek.
Olomoucký kraj, město Litovel, město Loštice a obec Moravičany (jako dotčené
územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 cit. zákona o
neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do
oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání písemného
vyrozumění o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu (informaci můžete
zaslat také na e-mail: m.stepankova@olkraj.cz)
Dále žádáme Olomoucký kraj, město Litovel, město Loštice a obec Moravičany
(jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu
ust. § 6 odst. 5 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či
není nutné záměr posuzovat dle cit. zákona a z jakého důvodu. V případě, že
záměr má být posuzován uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.
Pokud nepožadujete, aby byl záměr posuzován, žádáme vás, aby vaše vyjádření
neobsahovalo žádné podmínky.
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Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 cit. zákona může každý zaslat
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
této informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.
otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Michaela Štěpánková
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Litovel

Obec Moravičany

Město Loštice

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

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

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

Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, nám. Svobody
1023/1, 789 85 Mohelnice

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787
01 Šumperk

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

MŽP ČR, OVSS VIII, orgán ochrany ZPF, Krapkova 3, 779 00
Olomouc

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zpracovatel oznámení

Ing. Luboš Štancl, Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava - Koblov
Na vědomí




MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
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Vršovická 65, 110 00 Praha 10
Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777,
784 01 Litovel
Městský úřad Mohelnice, Stavební úřad, nám. Svobody 1023/1, 789
85 Mohelnice
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