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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
VYŠKOV - VAP AREÁL SEVER
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v r ozsahu přílohy č. 3 zákona.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Pavlun - investorská a inženýrská kancelář, v.o.s. 1

A.2. IČ
25324519

A.3. Sídlo
Dvořákova 127/19
682 01 Vyškov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Milan Pavlun
Dvořákova 127/19
682 01 Vyškov

1

Zastupuje přímého investora záměru: voestalpine PROFILFORM s.r.o., Tovární 4, 682 23 Vyškov, IČ: 25321455
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Vyškov - VAP areál sever.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující 1:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
6 671 m2

výrobní plocha:

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v prostoru stávající pr ůmyslové zóny, situované severovýchodně města Vyškov.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Vyškov

obec:

město Vyškov

katastrální území:

Vyškov; 788571

parcely:

3485/37, 3485/40

katastrální území:

Dědice u Vyškova; 788759

parcely:

1530/89

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územního plánu města určen k průmyslovému využití.

1

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie: II
bod:
4.3
název:
Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní p lochou nad 10 000 m2, výroba a opravy
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo
reaktorů; stálé tratě pro závodě ní a testování motorových vozidel; výroba železnič ních zařízení; tváření
výbuchem.
sloupec:
B
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Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Novostavba výrobních hal. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné
kumulaci vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr navazuje na stávající vlastní výrobní kapacity v území. Umístění je vázáno na dostupné pozemky a
není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze
tohoto oznámení.
Výrobní areál VAP sever navazuje na stávající výrobní kapacity. Nově navrhované výrobní haly jsou
zaměřeny na výrobní program zpracování ocelových plechů, ze kterých jsou vytvářeny odlehčené ocelové
profily. Finální výrobek je určen pro stavebnictví, především pro systém lehkých dělících stěn a ocelových
konstrukčních soustav. Výchozím materiálem je široký plechový pás, kter ý přichází jako subdodávka a v
závodě se provádí jen jeho zpracování.
Navrhované prostory pro výrobu jsou řešeny formou monobloku, členěného na samostatné objekty předzásobovací halu VMH II, čtyři výrobní haly G1 až G4, administrativní a sociální objekt pro zaměstnance
závodu a ener geticko - technický blok pro rozvodnu nízkého napětí a kompresorovou stanici.
Ke skladování a přípravě zpracovávaného materiálu slouží předzásobovací hala VMH II, na kterou navazuje
vlastní výrobní činnost, která probíhá ve výrobních halách G1 - G4.
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Předzásobovací hala VMH II
Budova půdor ysných rozměrů 45 x 20 m o jednom nadzemním podlaží se zastřešením sedlovou střechou o
sklonu 15 %. Slouží k příjmu zboží a k předzásobení zpracovávaným materiálem. Je zde sklad cívek svitků a také prstenců. V konečné fázi výstavby se zde uvažuje se zabudováním délkové dělící stanice, na
které se budou dělit cívky plechu - svitky na prstence.
Výrobní haly G1 - G4
Jednotlivé výrobní haly jsou řešeny jako jednopodlažní objekty o rozměr u 2 x 18 m a 2 x 65 x 18 m
sedlovými střechami a sklonem střešních rovin 15 %. V halách budou zabudována profilovací zařízení k
výrobě standar dních a systémových profilů, dále pro výrobu profilů příček (dělicích stěn), profilů s
komplexním průřezem a zařízení pro výrobu širokých, případně těžkých profilů pro ocelové konstrukční
díly. V zadní části výrobních hal je uvažováno se skladovacími plochami pro hotové výrobky a plochou pro
expedici.
Administrativní část a šatny zaměstnanců
Budova půdor ysných rozměrů cca 27 x 8,2 m jednopodlažní se zastřešením spádovou střechou. Budou zde
umístěny kanceláře a zázemí zaměstnanců.
Energetické a technické zařízení
Objekt rozvodny nízkého napětí a kompresorové stanice je přičleněn k výrobní hale G1 a bude proveden ve
zděné konstrukci a ocelovou kostrou.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Obec:

Vyškov

Město Vyškov
Masarykovo nám. 1
682 01 Vyškov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Vyškov.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
Půda:

celková plocha záměru:
trvalý zábor:
dočasný zábor:

18 366 m2
11 622 m2
cca 3131 m2

Voda:

technologická voda:
pitná voda:

bez nároků
do 1140 m3/rok

Elektrická energie:

celková spotřeba:

do 2500 MWh/rok

Zemní plyn:

celková spotřeba:

do 232 600 m3/rok
(pouze pro vytápění)

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
Ovzduší:

tuhé látky:
SO2:
NO x:
CO:
organické látky:

do 0,8 kg/rok
do 0,4 kg/rok
do 74,6 kg/rok
do 12,4 kg/rok
do 2,5 kg/rok

Voda:

splašková voda:
srážková voda:

do 1140 m3/rok
do 4420 m3/rok

Odpady:

převážně skupina 12 - odpady z tváření a fyzikální a mechanické úpravy povrchu
kovů a plastů, množství nespecifikováno (běžné)

Ostatní:

hluk, vibrace:
záření:

bez významných zdr ojů
do venkovního prostoru
bez zdrojů ionizujícího a/nebo
neionizujícího záření

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území není součástí městské zástavby, nachází se v průmyslové zóně, určené k umisťování
výrobních a průmyslových činností.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území. Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný
povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se
nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
Dotčené území je územím s archeologickými nálezy.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území, nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti větší než 1 km.
Celkový počet obyvatel města Vyškova je 22 374, nezaměstnanost v okrese je 8,77% (30.9.2005).
Ovzduš í a klima
Přímo v dotčeném území se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší. V těsné blízkosti záměru se
nachází několik zdrojů znečišťování ovzduší (spalovna nebezpečných odpadů Ekotermex, tepelné zdroje
podniků umístěných v pr ůmyslové zóně, liniové zdroje). Katastrální území Vyškov patří mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší, důvodem je překračování imisního limitu pro zátěž prachem (PM10).
Hluk a dalš í fyzikální a biologické charakteristiky
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pr ovozu jednotlivých provozů
průmyslové zóny, částečně též silnice R46, subjektivně nečiní problém. Vzhledem k více než dostatečné
vzdálenosti k hlukově chráněné zástavbě není nutno tuto skutečnost zohledňovat. Další závažné (negativní
nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktor y, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.
Povrchová a podzemní voda
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný tr valý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V posuzovaném území se rovněž nenachází žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších
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předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území. Dotčené území se nachází v drobném povodí 4-12-02019 Marchanice nad Hanou, s plochou povodí 10,1 km2. Potok Marchanice není vodohospodářsky
významným vodním tokem.
Hydrogeologické poměry jsou jednoduché, hladina podzemní vody nebyla vrtnými pracemi zastižena a
zakládání objektů neovlivní.
Pů da
Pozemky dotčené výstavbou (1530/89, 3485/37, 3485/40) jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná
půda, bonitovaná půdně ekologická jednotka 30200 a 30810, I. a III. třída ochrany. Pro stavbu bude trvalé
odnětí provedeno na pozemcích o výměře 11 622 m2, dočasný zábor pro zázemí staveniště a výkop
inženýrských sítí si vyžádá cca 3000 m2. Dočasný zábor na pozemcích, které nejsou majetkem investora,
se předpokládá v rozsahu cca 131 m2, a to na parcele 3485/45.
Rozhodnutím OÚ Vyškov, referát životního prostředí dne 24.9.2001 byl udělen souhlas k tr valému vynětí
zemědělské půdy ze ZPF přípisem ŽP-1754/01 Ing. Pytelová, RNDr. Katálek.
Hor ninové prost ředí a př írodní zdroje
Na pozemku byl realizován inženýrskogeologický průzkum za účelem návrhu základové konstrukce haly.
Předkvarterní podklad je budován spodním turonem, který je reprezentován vápnitými jíly, zjištěný v
hloubce cca 13,5 m pod terénem. Kvarter ní pokr yv je budován antropogenní navážkou proměnné mocnosti
a značně mocným komplexem sprašových hlín. Základovou půdu budou tvořit spraše, základová spára
bude umístěna min. 1,5 m pod úrovní dnešního terénu.
Fauna, flóra a ekosystémy
Pozemek byl v minulosti intenzivně zemědělsky využíván, v současné době má charakter druhově chudé
sečené louky, chemicky ošetřované (postřik proti plevelům). Převažují zde odolné ruderální dr uhy. Dotčené
území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního por ostu. V území bylo
provedeno jednorázové biologické šetření.
Tab: Přehled zjištěných taxonů
bodlák obecný
heřmánkovec nevonný
javor jasanolistý
kakost maličký
knotovka bílá

Cirsium vulgare
Tripleurospermum inodorum
Acer negundo

pýr plazivý
rdesno truskovec

Elytrigia repens
Polygonum aviculare agg.
Veronica polita

Geranium pussilum
Silene latifolia subsp.alba

rozrazil lesklý
rozrazil perský
růže šípková

kokoška pastuší tobolka
lebeda lesklá

Capsella bursa-pastoris
Atriplex hortensis

slivoň obecná
smetánka lékařská

Prunus domestica
Taraxacum sect. Ruderalia

lipnice luční
locika kompasová

Poa pratensis
Lactuca serriola
Arctium sp.

sveřep bezbranný
svízel bílý

Bromus sterilis
Galium album agg.
Galium aparine

lopuch
mrkev setá
ostrožka stračka

Veronica persica
Rosa canina agg.

Daucus carota
Consolida regalis

svízel přítula
třezalka tečkovaná
úhorník mnohodílný

pelyněk černobýl
penízek rolní

Artemisia vulgaris
Thlaspi arvense

vikev setá
vinná réva

Vicia sativa
Vitis vinifera

pcháč oset
pomněnka drobnokvětá

Cirsium arvense
Myosotis stricta
Myosotis arvensis

violka rolní
vrbovka

Viola arvensis
Epilobium sp.
Fumaria officinalis

pomněnka rolní
ptačinec žabinec

zemědým lékařský

Hypericium perforatum
Descurainia sophia

Stellaria media

Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Vyskytují se běžní
zástupci hmyzu, hmyzožravci (krtek) a drobní hlodavci (myšice, hraboš). Šetřením nebyl zjištěn výskyt
žádného zvláště chráněného dr uhu rostlin nebo živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.).
Realizací záměru nebude plošně dotčen žádný z pr vků územního systému ekologické stability.
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Krajina
Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako kulturní, zemědělsky
obhospodařovanou krajinu, s poměrně pravidelně roztroušenými malými či středně velkými sídly. Nejbližší
okolí tvoří průmyslová zóna a prostor rekultivované skládky.
Hmotný majetek a kultur ní památky
V prostor u záměru se nenachází žádné stavební objekty ani žádný nemovitý hmotný majetek. V pr ostoru
záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V prostoru se
rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura. Dotčené území je územím s archeologickými nálezy.
Dopravní a jiná infrastruktura
Základní silniční komunikační osu území tvoří silnice II/430, procházející městem Vyškovem přibližně ve
směru sever-jih. Spolu s dálnicí D1 a silnicí R46 tvoří důležitý regionální silniční tah. Vlastní pr ůmyslová
zóna je napojena na silnici III. třídy směr Prostějov. Parametry komunikací odpovídají jejich dopravnímu
významu. V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Jiné charakter istiky životního prost ředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdrav í
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje žádné škodliviny (hluk, znečištění
ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování
příslušných hygienických limitů.
Záměr je umístěn do prostor u průmyslové zóny, nejbližší obytná zástavba je vzdálena přes 1 km. Okolí
záměru není využíváno k rekreačním účelům.
Příznivým efektem bude zajištění nových pracovních příležitostí v areálu.
Vlivy na ovzduš í a klima
Součástí záměru jsou pouze zdroje pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Plynový kotel o výkonu 49
kW pr o vytápění administrativní části a výrobu teplé vody a dále plynové infrazářiče o výkonu 18 až 25 kW
pro vytápění výrobních hal nezpůsobí významnou změnu imisní zátěže území. Dosažení nebo překročení
imisních limitů je prakticky vyloučeno.
Vlivy na hlukovou sit uaci ev. dalš í fyzikální a biologické charakter istiky
Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany,
vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru resp. venkovnímu chráněnému prostor u staveb
(přes 1 km) spolehlivě vylučuje přeslimitní hlukové vlivy, stávající hluková situace v dotčeném území se
nezmění.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Odpadní vody z objektu budou svedeny samostatně do oddílné kanalizace. Znečištění odpadních vod
odpovídá normovým hodnotám a je v souladu s kanalizačním řádem města. Dešťové vody jsou svedeny
samostatně stokovou sítí zaústěnou do dešťové kanalizace v sever ní části. Vody ze zpevněných ploch
budou napojeny na dešťovou kanalizaci přes lapač zaolejovaných vod.
Stavba bude realizována v území, které svými charakterem není příznivé pro akumulaci podzemní vody.
Záměr nepředpokládá, že v rámci výstavby nebo provozu bude realizována přímá výpust do volného
terénu, ani nebude podzemní voda pravidelně čerpána. Za běžného provozu tedy nebude jejich kvalita ani
kvantita ohrožena.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nevýznamný.
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Vlivy na p ůdu
Vlivy na půdu jsou dány záborem plochy určené k výstavbě, která je v současné době zařazena do
zemědělského půdního fondu (ZPF). Celkový zábor pozemků činí 11 622 m2. Pozemky pro zamýšlenou
výstavbu jsou dle bonity řazeny do I. a III. třídy.
Z hlediska ochrany půd nevyplývají žádná omezení. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF byl již
příslušným úřadem udělen. Při výstavbě se uvažuje s využitím skrytého půdního profilu (sejmutí ornice cca
0,25 m) pro finální úpravu terénu a k ozelenění ploch.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vlivy na horninové prost ředí a př írodní zdr oje
Posuzovaný záměr je umístěn v dosud nezastavěném prostoru průmyslové zóny. Konstrukce bude založena
mělce, cca 1,5 m pod úrovní stávajícího terénu.
Vliv na hor ninové prostředí lze označit jako nevýznamný. Přírodní zdroje nebudou výstavbou a ni provozem
narušeny. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Nebyl zjištěn výskyt biotopů zvláště chráněných
druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto
druhů.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný pr vek.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Vlivy na krajinu
Realizací záměru v pr ostoru stávající průmyslové zóny nezmění krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kultur ní památky
V prostor u záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek ani architektonické a
historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny. Potenciální výskyt archeologického
nálezu nelze vyloučit.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Pro dopravu jsou k dispozici
odpovídající komunikace.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Jiné ekologické v livy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem pr ůmyslové zóny a okolního
volného nezastavěného prostoru.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo
veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (průmyslová zóna) není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupným pozemkem a návaznosti na stávající provoz. Lokalizace
proto nebyla řešena ve více variantách.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační řešení záměru a fotodokumentace dotčeného území jsou dokladovány v přílohové části tohoto
oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru čné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých díl čích okruh ů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto dopor učujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
V areálu firmy VAP, nacházejícím se v průmyslové zóně Vyškov - Sochorova, je připravována výstavba
provozního objektu firmy VAP. Výroba bude zaměřena, obdobně jako za stávajícího sstavu, na zpracování
ocelových plechů, ze kterých jsou vytvářeny odlehčené ocelové profily. Prostory pro výrobu budou členěny
na samostatné objekty - předzásobovací halu VMH II, čtyři výrobní haly G1 až G4, administrativní a sociální
objekt pro zaměstnance závodu a energeticko - technický blok pro rozvodnu nízkého napětí a
kompresor ovou stanici.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:

Záměr je umístěn v prostoru stávající průmyslové zóny, situované severovýchodně města Vyškov. Prostor,
do kterého je záměr umisťován, je podle územního plánu města určen k průmyslovému využití.
Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou k poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje žádné škodliviny (hluk, znečištění
ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování
příslušných hygienických limitů. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena přes 1 km. Okolí záměru není
využíváno k rekreačním účelům. Příznivým efektem bude zajištění nových pracovních příležitostí.
V území nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat
jejich ohrožení. V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází prvky
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územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými pr vky ani s žádnými
zvláště chráněnými územími nebo evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
V prostor u záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek ani architektonické a
historické památky.
Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Pro dopravu jsou k dispozici
odpovídající komunikace.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru nového provozního objektu firmy VAP v
průmyslové zóně Vyškov přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního
ovlivnění okolního území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Situace 1:2000
Fotodokumentace stávajícího stavu dotčeného území
Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXT U OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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SITUACE ZÁMĚRU M1:2000

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PANORAMA OD SEVERU

PANORAMA OD SEVEROVÝCHODU

PANORAMA OD SEVEROZÁPADU

