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Stanovisko ve smyslu zákona č. 100 /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po suzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších p ředpisů, k záměru „Stavba
posklizňové linky v Prosenicích“
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též
„krajský úřad“), obdržel dne 27. 8. 2019 podání
, s žádostí o vydání stanoviska, zda záměr předkládaný
pod n ázvem „Stavba posklizňové linky v Prosenicích“, k. ú. Proseničky, je
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů n a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem záměru je rozšíření posklizňové linky v obci Prosenice. Stavba bude
sloužit k příjmu, předčištění a čištění, uskladnění, sušení a e xpedici obilovin, kukuřice
a řepky. Nový provoz bude zahrnovat 2 ks příjmových košů (1 stávající a 1 nový), 2
čistící linky (1 stávající a 1 no vá), 6 no vých velkokapacitních sil, nové a kumulační
silo, 4 expediční zásobníky (2 stávající a 2 no vé), no vou sušičku ob ilí, stávající
komoru pro nezužitkovatelné odpady, stávající skladovací halu a velín. Jednotlivé
části budou p ropojeny vertikální a horizontální dopravní technologií. Celkové
půdorysné rozměry provozního souboru posklizňové linky jsou 56,065 m x 44,950 m.
Záměr se bude nacházet na pozemcích parc. č. 475/1, 537, 538, 542, 550, 552, 556,
557, 558, 559, 560, 561, st. 669, 671, 672 a 673 v k. ú. Proseničky.
Krajský úřad, jako příslušný úřad dle ustanovení § 22 p ísm. a) zákona o posuzování
vlivů n a životní prostředí, na základě údajů u vedených v předložené dokumentaci
a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o po suzování vlivů
na životní prostředí sděluje, že záměr „Stavba posklizňové linky v Prosenicích“
nepodléhá procesu posuzování vlivů n a životní prostředí ve smyslu citovaného
zákona.
Zdůvodnění:
Krajský úřad vycházel z žádosti, ke které je přiložena projektová dokumentace pro
společné územní rozhodnutí a stavební povolení (průvodní zpráva, souhrnná
technická zpráva, technická zpráva vč. dod atku, situace širších vztahů, katastrální

situační výkres, celkový situační výkres, půdorys, pohledy, řez A – A´, technologické
schéma). Předmětem záměru je rozšíření posklizňové linky v obci Prosenice.
Celkové půdorysné rozměry provozního souboru posklizňové linky jsou 56,065 m x
44,950 m. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 475/1, 537, 538, 542,
550, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 561, st. 669, 671, 672 a 673 v k. ú. Proseničky.
S ohledem na povahu a rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, včetně přihlédnutí k níže uvedenému
stanovisku orgánu ochrany přírody, dospěl příslušný úřad na základě dostupných
podkladů a informací k závěru, že tento záměr nenaplňuje dikci žádného z bodů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí,
nenaplňuje ani ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) nebo e) citovaného zákona,
a nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle citovaného zákona.
Záměr byl posouzen i z hlediska § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody
a krajiny“). Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75
a podle § 77a zákona o ochraně přírody a krajiny, po posouzení záměru „Stavba
posklizňové linky v Prosenicích“, k. ú. Proseničky vydal dne 3. 9. 2019 toto
stanovisko:
1)
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).
2)
Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje: Záměr se nenachází ve zvláště chráněném
území nebo jeho ochranném pásmu.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je rozšíření posklizňové linky ve stávajícím zemědělském areálu.
Záměr se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000. V bezprostředním okolí
záměru se žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají. K záměru nejblíže se
nachází evropsky významná lokalita Bečva-Žebračka CZ0714082, jejíž nejbližší
hranice leží ve vzdálenosti asi 120 m severozápadně od místa záměru, na toku
Strhanec. Předmětem ochrany v evropsky významné lokalitě jsou dubohabřiny,
smíšené listnaté porosty, kuňka ohnivá, hrouzek Kesslerův a velevrub tupý.
Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že záměr vzhledem ke svému charakteru
a umístění nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost
a předmět ochrany výše uvedené lokality, a tedy žádné lokality soustavy Natura
2000.
Z podkladů, které jsou v době vydání stanoviska orgánu ochrany přírody k dispozici,
nevyplývá negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou podle § 77a
zákona o ochraně přírody a krajiny v působnosti krajského úřadu.

2

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,
ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební
zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Lenka Barochová
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