Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Čj.: KUOK 37813/2022
V Olomouci dne 5. 4. 2022
SpZn.: KÚOK/22110/2022/OŽPZ/7265
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek
Tel.: 585 508 632
Datová schránka: qiabfmf
Dle rozdělovníku
E-mail: v.cvek@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků příloh: 0

Sdělení o ukončení posuzování záměru „Uničov – LAZAM, recyklační centrum –
nové podání“ podle 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 jen
„krajský úřad“), jako místně a věcně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 22
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),
obdržel dne 16. 2. 2022 oznámení záměru „Uničov – LAZAM, recyklační centrum –
nové podání“. Oznámení bylo rozesláno a informace o oznámení zveřejněna dne
25. 2. 2022 na úřední desce krajského úřadu.
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
kategorie II, bodu 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok)“.
Oprávněný zástupce oznamovatele, Ing. Ladislav Zvonek ze společnosti SMART
ECOLOGY s.r.o., se sídlem Čechovická 393/8, 796 04 Prostějov, IČ: 050 81 726,
zastupující na základě plné moci oznamovatele, společnost LAZAM uničovská
stavební s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov, IČ: 640 87 883,
požádal krajský úřad dopisem ze dne 28. 3. 2022 o zastavení procesu posouzení vlivů
výše uvedeného záměru na životní prostředí, resp. zjišťovacího řízení k záměru.
Krajský úřad, na základě výše uvedeného, proces posuzování záměru „Uničov –
LAZAM, recyklační centrum – nové podání“ z podnětu oznamovatele zastavuje.
Sdělení o ukončení procesu je zveřejněno na internetové
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru OLK905.
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Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
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Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky
 Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 1
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
 Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91
Uničov
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc
Zástupce oznamovatele na základě plné moci
 SMART ECOLOGY s.r.o., Čechovická 393/8, 796 04 Prostějov
Na vědomí
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,
110 00 Praha 10
 GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
 Ing. Pavel Hájek
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